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Zdarma

Hranický zpravodaj

„Základem zdraví a štěstí je střídmost ve všem, v jídle, v pití i v jiných požitcích.
To je tajemství dlouhověkosti.“
Jan Amos Komenský
Obrázek ze sbírky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, autor digitálních kopií Petr Šolar

2

úvodník, zajímavosti

Jaro, to je poezie
Věděli jste, že 21. březen není
„pouze“ prvním jarním dnem, ale
také Světovým dnem poezie? Pro
nás Čechy by sice jako den poezie
dával větší smysl 1. máj, lásky čas,
kdy po lesích i zahradách pořvávají
hrdličky, ale UNESCO zvolila jinak,
takže již od roku 1999 by tento den
měla próza ustoupit do pozadí.
Že je poezie mrtvá, že básničky
nikoho nezajímají, obzvláště ne
mládež? Omyl, velký omyl. Poezie
žije, vyvíjí se, hledá nové cesty. Pamětníci nedělních chvilek poezie
by s tím možná nesouhlasili, ale
je to tak. Již tehdy, kdy na Portách
zněl Kainar či Hrabě v nezapomenutelném podání Mirka Kováříka,
bylo ale jasné, že záleží na tom,

co a jak se přednáší. A stejně jako
tehdejší mládež, tak i ta dnešní si
dokáže k básním cestu najít. Samozřejmě ne ke každé poezii a ne
každý.
V poslední době „frčí“ například
slam poetry. Kořeny této poněkud
zvláštní směsi poezie, stand up
humoru, filosofie, performativy
a emocí sahají až do Chicaga
1984 k vystoupení básníka Marca
Smithe. U nás se začala prosazovat
až po roce 2000 a mezi její bašty od
začátku patřila Olomouc.
Samotná slam poetry je ale
natolik nepřenosný zážitek, že
nejlepší je vyzkoušet si ho naživo.
Když totiž napíšu, že jde o přednes
vlastních básní nebo glosy či feje-

tonu, vím, že naprostou většinu
totálně odradím. Tato forma poezie je však úplně odlišná. Ve slam
poetry má autor neboli slamer tři
minuty na to, aby předvedl svou
vlastní báseň. Přednes musí být
natolik sugestivní, jímavý či zábavný, aby dosáhl co největšího
ohlasu.
Chvíli to trvalo, ale slam poetry
se těší čím dál větší přízni. A své
místo si našla nejen mezi umělci,
ale také mezi diváky. Ti se ostatně
zapojují i do hodnocení. Ano, do
hodnocení, ve slam poetry se pořádají soutěže, dokonce mistrovství republiky. A porotci se vybírají
z publika. Diváci pak mají přímo
za úkol ovlivnit porotce tím, že dají

najevo, jak se jim vystoupení nebo
hodnocení líbilo. To na festivalech
slam poetry vytváří zvláštní atmosféru, ne nepodobnou vypjatému
sportovnímu klání.
Schválně, zkuste si někdy na
nějakou „slamerskou“ akci. Občas máte šanci i v Hranicích, ale
ani Olomouc nebo Ostrava nejsou
tak daleko, aby se tam nedalo na
nějaký ten slam zajet. Pokud vás
ale ani tak představa dne věnovaného poezii nenadchla a k veršům
máte i nadále vztah jako pštros
k plavání, nezoufejte, první jarní
den tu bude i přesto a bude stát
za oslavu, ať už k tomu zvolíte jakoukoliv formu.
Petr Bakovský

zaujalo nás na Facebooku

Speleologové vytvářejí 3D model propasti
V lednu probíhalo v unikátní Hranické propasti další
zkoumání.

Malý skener zkoumal reliéf z vyhlídkové plošiny i od hladiny jezírka.
Zdroj: Facebook Hranická propast

panoramatických fotografií.
Pracovníci takto načetli celý téměř 70metrový jícen propasti až
k hladině jezírka. Při dalším 3D
zkoumání by se výzkumníci rádi
Česká speleologická spodostali například do Rotundy
lečnost ve spolupráci s firmou
suché. Snímání pro
Gefos pořizovala
laiky vypadá jak
materiál pro vyshluk velké spoustvoření 3D plasty bodů, ale díky
tického modelu
nim je firma Gefos
propasti. Pomocí
schopna vytvořit
laserového skenu
ucelený model nejRTC360 nasnímali
hlubší zatopené
reliéf suché části
propasti na světě.
propasti, který běMy si tak budeme
hem jedné jediné
moct zanedlouho
sekundy zaznamená až 2 miliony Jak takové skenování ve proplavat propast
bodů v terénu. finále vypadá, se můžete z pohodlí domova.
Zdroj: Facebook
Součástí mapová- podívat na videu, na které
ní je i pořizování vás odkáže QR kód.
Hranická propast

z muzejních sbírek

Když Hranicko brázdily první automobily…
Hranické muzeum má ve
svých sbírkách zhruba sto
let starý snímek automobilu značky Laurin & Klement.
Státní poznávací značka
vozu P 813 dokazuje, že auto
patřilo v době první republiky
do hranického okresu. V meziválečném období měla vozidla
hranického okresu vyhrazená
určitá čísla státních poznávacích
značek a uvedené číslo do nich
spadá. Pro úplnost dodáme, že
v té době měla Praha písmeno N,
zbytek Čech písmeno O, Morava
písmeno P a Slezsko písmeno R.

Prvním automobilem, se kterým se obyvatelé Hranicka mohli
na sklonku 19. století potkat, byl
zřejmě kopřivnický „Präsident“
a po něm motocykly Laurin &
Klement. Už v roce 1905 vydali
hraničtí radní vyhlášku, která
zakazovala vjezd motocyklů na
náměstí a jejich jízdu po chodnících. V roce 1913 byly v Hranicích dva osobní automobily.
Jeden patřil staviteli Jonášovi
a druhý výrobci lihovin Wolfovi. Pro zajímavost v hranickém
okrese v roce 1926 brázdilo cesty
53 osobních automobilů. V roce
1938 to bylo už 386 osobních automobilů. 
(ls)

z radnice
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Rekonstrukce hranického hřbitova letos skončí
Práce zde trvaly od roku
2017 a postupně zahrnovaly všechny hřbitovní části.
Několikaletá rekonstrukce
hranického hřbitova se chýlí ke
konci. Práce na hřbitově, které
byly zahájeny v roce 2017, se
nyní přesunuly do starší, dolní
části a měly by skončit v říjnu
letošního roku.

Na řadě jsou inženýrské sítě,
zejména kanalizace a rozvody
elektřiny, dále veřejné osvětlení
a hlavně nové cesty. Popraskaný, zvlněný a rozbitý asfalt zmizí
a bude nahrazen žulovými kostkami. Vyměněn a doplněn bude
také mobiliář a dojde i k úpravě
a výsadbě zeleně.
Loni doznal změn urnový
háj v horní části hřbitova, kde
se budovaly komunikace spolu

s inženýrskými sítěmi, jako je
voda, elektřina, veřejné osvětlení a kolumbárium.
Kromě cest na hřbitově, mobiliáře, osvětlení a odvodu vod,
a to jak dešťových, tak splaškových, je na hranickém městském
hřbitově nutné vyřešit například
i zeleň.
V předchozích letech byla
opravena ohradní zeď hřbitova, kdy místo staré zdi v zadní

části hranického hřbitova vyrostla zeď nová, a hřbitov také
dostal nové brány. Byla zbourána bývalá márnice. Dešťová
kanalizace byla dobudována
i v Hřbitovní ulici a souběžně
zde byla upravena parkovací
místa. V horní části starého hřbitova po levé straně (z pohledu
od hlavního vstupu) vznikl prostor s epitafními deskami a posypová loučka.
(bak)

MAS Hranicko představuje dotace
Podporu ve formě dotací
mohou v příštích letech
opět získat zemědělci i školy nebo například spolky.
Valná hromada Místní akční
skupina (MAS) Hranicko rozhodla v lednu o nastavení finančních
alokací jednotlivých Fichí (oblastí podpory) dotačního programu
MAS-PRV na roky 2022–2023.

Podporu tak opět mohou získat
zemědělci, drobní podnikatelé,
školy či obce a spolky. MAS rozhodovala o částce téměř dvou
milionů korun, které zůstaly nevyčerpány z předchozích Výzev,
a dále o nové částce 5,4 milionu
korun, kterou Ministerstvo zemědělství přidělilo naší MAS na
roky 2022 a 2023.
Výsledkem je aktualizovaný
Harmonogram výzev, který počí-

tá se dvěma Výzvami dotačního
programu MAS-PRV.
V květnu 2022 to bude Výzva
č. 9 s celkem 3 Fichemi (oblastmi podpory): F11 – Rozvoj zemědělských podniků s alokací
1 181 305 korun, F12 – Zemědělské a potravinářské produkty s alokací 821 624 korun,
a F20 oblast B – Infrastruktura MŠ a ZŠ s alokací 2 886 914
korun.

V únoru 2023 pak Výzva č. 10
nabídne dvě Fiche: F13 – Drobné
podnikání s alokací 940 870 korun a F20 oblast F – Kulturní
a spolková zařízení včetně
knihoven s alokací 1 523 389 korun.
V případě dotazů se obracejte na vedoucího manažera
MAS Mgr. Františka Kopeckého,
f.kopecky@regionhranicko.cz,
773 583 020.
MAS Hranicko

MAS Hranicko chystá logohrátky
Na vadách řeči lze zapracovat i online formou
webinářů.
Logohrátky, tedy webináře
na téma vývoj řeči dítěte a tipy
na to, jak jej podpořit a preventivně předcházet vadám řeči,
připravuje Místní akční skupina
(MAS) Hranicko. Nyní probíhá
série sedmi webinářů „Logohrátky v domácím prostředí“ pod
vedením speciální pedagožky
Mgr. Lucie Pavlicové. Webináře
jsou určeny pro rodiče, učitele
mateřských škol, logopedy a pro
všechny, koho toto téma zajímá.
Posluchači si odnesou tipy, rady

a videoukázky pro efektivní rozvoj komunikačních schopností
dítěte. Webináře nejsou svým
charakterem navazující, nicméně
informace se prolínají – je tedy
lepší, když se posluchači zúčastní všech webinářů. Nejdůležitější
a stěžejní informace jsou opakovány na každém webináři.
Pozvánky na jednotlivé webináře i s odkazy na přihlášení naleznete na webových stránkách
projektu www.regionhranicko.
cz/mas-hranicko/map-hranicko.
Bližší informace poskytne koordinátorka projektu Hanu Gaďurkovou, 773 593 020, h.gadurkova@
regionhranicko.cz. MAS Hranicko

Logohrátky v domácím prostředí – přehled webinářů
Webinář Datum Téma
1

16. 2.

Seznámit rodiče se základními pilíři vývoje řeči a s celkovým psychomotorickým vývojem dítěte

2

2. 3.

Ukázat rodičům, jak zapojit „logopedická cvičení“ do her
a každodenních činností

3

16. 3.

Poskytnout rodičům rady a tipy k procvičování tupých
sykavek Č, Š, Ž

4

30. 3.

Poskytnout rodičům rady a tipy k procvičování hlásek
N, D, T, L

5

13. 4.

Poskytnout rodičům rady a tipy k procvičování ostrých
sykavek C, S, Z

6

27. 4.

Poskytnout rodičům rady a tipy k procvičování R a Ř

4. 5.

Poskytnout rodičům rady a tipy k procvičování rozlišování
sykavek C, S, Z, Č, Š, Ž
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z deníku strážníka

Měřit se bude na dalších místech
„Vždy ve střehu“ – známé
heslo proslulého detektiva
Nicka Cartera z filmu „Adéla

Měřit se bude v ulici Alešova a ve
Valšovicích. Foto: Petr Bakovský

ještě nevečeřela“ by mělo platit
i pro hranické řidiče. Hlavně by
mělo platit „vždy ve střehu a ve
městě neměj nohu na plynu“.
Jinak by se řidičům mohlo stát,
že dostanou nemilý pozdrav
z některého z šesti míst, kde
se nyní střídají dva radary na
měření rychlosti.
A protože stále existuje dost
řidičů, kteří ve střehu nejsou
a po městských ulicích si to sviští nadměrnou rychlostí, počet
míst, kde jsou radary umístě-

né, letos ještě vzroste. Přibude
ulice Alešova (výpadovka na
Potštát) a Valšovice. A také
úsekové měření ve Slavíči.
Hlavním důvodem pořízení
radarů ale není pouhé vybírání
pokut. Jde o prevenci a bezpečnost v místech, kde se
vyskytují chodci nebo kde se
jezdí příliš rychle. Nebude se
proto zvyšovat počet radarů.
Totiž aby řidiči sundali nohu
z plynu, většinou stačí vědomí,
že by tam radar mohl být, což

neomylně signalizuje šedá
skříňka u cesty. A protože řidič nikdy neví, zda v ní radar
právě je, nebo není, většinou
ve střehu bývá a zpomalí.
Projevuje se to na poklesu
případů překročení rychlosti
například na výpadovce na
Valašské Meziříčí, a to téměř na pouhou jednu desetinu. I tak se denně bohužel
stanou desítky případů, kdy
heslo „vždy ve střehu“ nenašlo svého naplnění.  (bak)

4

rozhovor

Vladimír Vyplelík byl tajemníkem přes čtvrtstoletí
Dlouholetý tajemník Městského úřadu v Hranicích
Ing. Bc. Vladimír Vyplelík odešel 1. února do důchodu. Za
roky ve funkci zažil stěhování, proměny i ocenění úřadu,
a také pět starostů.

lupracoval nejen se schopnými,
ale také dobrými a slušnými
lidmi. Převážnou většinu jsem
si také vybral.

Dvakrát jste byl finalistou
investice si bude povolovat stát
soutěže manažer roku.
Za vašeho působení se úřad
a také dojde k rušení malých staI když ta akce na Žofíně,
stěhoval a rostl. Co bylo těžší,
setkání s předními manažery
stěhování, nebo rozšíření úřavebních úřadů na obcích.
du o třetinu?
Jednodušší bylo určitě stěhování. Stěhovali jsme se do nových
prostor a pomohli nám
tehdy také vojáci hranické posádky.
Rozšíření úřadu
bylo těžší. Dostali jsme
k řešení nové agendy,
které jsme neuměli.
Z okresního úřadu přešlo s agendami pouze
6 zaměstnanců. Ostatní jsme museli nejdříve
přijmout. Naštěstí tehdy bylo z koho vybírat.
Museli se však vše naučit, a to za situace, kdy
nebylo od koho. Navíc
bylo třeba vybudovat
i nové prostory. Předcházela tomu velká
rekonstrukce budovy
Tajemník městského úřadu Vladimír Vyplelík odešel do důchodu. Foto: Petr Bakovský
v Zámecké ulici 118.
tohoto státu, byla pěkná, být
Osobně si ale myslím, že
V našem případě v Hustopedvakrát finalistou není nic proti
stát udělal velkou chybu, když
čích, Opatovicích, Všechovicích
tomu jednou vyhrát. Při veškezrušil okresní úřady, vybudoa Potštátě a tyto úřady přejdou
pod stavební úřad v Hranicích.
val úřady krajské a z některých
ré skromnosti, vždy mě zajímalo
Rušení těchto úřadů ale znaměstských úřadů vytvořil úřajen vítězství.
dy s rozšířenou působností.
mená vzdalování státní správy
Krajský úřad je úřadem územní
občanům a zásadně s tím nesouZažil jste pět různých stasamosprávy, okresní úřad byl
hlasím. No a digitalizaci považuji
rostů. Různé místostarosty,
nejnižším článek státní správy.
za samozřejmou a nevidím důmnoho radních…, kdo z nich
Stát dobrovolně rezignoval na
příjemně překvapil?
vod vytvářet kvůli tomu nové
svoji moc v území. Sice jsem na
Těžko říci. V Hranicích vždy
velké a mocné státní instituce,
tom vydělal, protože jsem vedl
vykonávali tyto funkce schopní
tak jak to bylo schváleno v novětší úřad, měl jsem více úředlidé. Samozřejmě nikdo není červém stavebním zákoně, vždyť to
spolu nijak nesouvisí.
níků, vyšší plat. Stejně jsem ale
nobílý, ani já ne. Se všemi zastuA co se týká samotné veřejné
přesvědčen, že rušení okresních
piteli se mi ale spolupracovalo
správy, je třeba neustále mít na
úřadu bylo špatně.
dobře. A jestli jsme se na sebe
zřeteli, že stát samosprávě příliš
občas mračili, i to je nutné, ponefandí. Proto je třeba dávat poJak jako zkušený manažer
kud chcete posouvat záležitosti
odhadujete vývoj ve veřejné
dál. Za ty roky se vzájemnou
zor, aby pravomoci samospráv
správě, například vzhledem ke
spoluprací zastupitelů a pracovnebyly oklešťovány.
stavebnímu zákonu?
níků úřadu povedlo naše město
Co se týká stavebního zákoÚřad v minulosti dosáhl na
výrazně pozvednout.
řadu ocenění, jakého úspěchu
Ostatně povedlo se to i mnona, zdá se, že změny nakonec
si nejvíce ceníte?
nebudou takové, jak to vypadaha jiným městům. Když si ale
Úřad těch ocenění získal douvědomím, jak byly Hranice zalo. Zdá se, že stavební úřady na
obcích s rozšířenou působností
cela dost. Za největší úspěch
nedbané a co vše zde chybělo,
zůstanou zachovány, velké státní
však považuji to, že jsem spotak ta startovací linie byla výraz-

ně níž než jinde. Pokud bych měl
jmenovat toho, kdo příjemně
překvapil, tak je to zcela určitě
Mgr. Jiří Nebeský. Snad se nebude zlobit, když řeknu, že jsem
měl možnost čtyři roky sledovat
jeho proměnu z bojovného aktivisty ve špičkového hranického
radního.
Proč jste se rozhodl
odejít?
To rozhodnutí padlo již o předminulých
Vánocích. Uvědomil
jsem si, že nastal můj
čas. Přišla chvíle, aby
starší šéf uvolnil své
místo mladším. Také
jsem si říkal, kterému
tajemníkovi městského
úřadu se podaří odejít
do důchodu ze své
funkce, tedy neskončit
odvoláním.
To, jak se nám daří
obsazovat funkce, a to
nejen tu moji, ale i vedoucích odborů, mě
uspokojuje. Vychovali
jsme na úřadě schopné
vedoucí a snad je to nepatrně i moje zásluha.
Když se ohlédnete zpátky,
dělal byste něco jinak?
Samozřejmě, za ty roky uděláte mnoho chyb. Ačkoliv si o sobě
myslím, že dobře odhadnu ty, se
kterými spolupracuji, je to někdy
i o ztrátě iluzí o některých lidech.
Na druhou stranu, co se týká výběru spolupracovníků, převážně
se mně dařilo. Obklopoval jsem
se dobrými spolupracovníky,
kteří tento úřad byli schopni
posunout od národního výboru směrem k modernímu úřadu
21. století.
Co byste poradil svému nástupci?
Vojtěch Bušina je zkušený
vedoucí pracovník úřadu, nepotřebuje radit. Samozřejmě, jsem
starý pán a několik rad obecného charakteru jsem mu rád dal.
Na něm záleží, zda se jimi bude
řídit, bude dělat vše trochu jinak
nebo úplně obráceně.
Petr Bakovský

Buduje se parkoviště pro padesát aut
Padesát parkovacích míst
vznikne na ulici Jiřího z Poděbrad podél vozovky.
Čtyři místa z padesáti budou
určena tělesně postiženým. Stání budou situovaná kolmo k ulici,

takže se tam vejde o 22 aut více
než doposud.
Akce má být zahájena v březnu a dokončena v červenci letošního roku. Má stát 2,75 milionu
korun a finančně se na ní bude
podílet více než polovinou firma,
která zde staví bytový dům. Ulice,

která byla kvůli výstavbě domu
neprůjezdná, by měla být na jaře
znovu zprovozněna.
Město dlouhodobě usiluje
o posílení počtu parkovacích
míst. Loni tak vzniklo nové parkoviště na Struhlovsku poblíž
restaurace Kotelna, rok předtím

jsme ve spolupráci se společností EkoPrima Fin otevřeli záchytné parkoviště pro 19 aut poblíž
hotelu Centrum v Komenského
ulici, které je 300 metrů od Masarykova náměstí a má odlehčit
přetíženému centru města.
(bak)
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• ZŠ 1. máje
• ZŠ a MŠ Struhlovko
• ZŠ a MŠ Šromotovo
• ZŠ a MŠ Drahotuše

v ZŠ

Pravidelně vám před zápisem do 1. tříd přestavujeme základní školy, ať si můžete udělat co nejlepší obrázek o tom, která z nich bude vašemu dítěti nejlépe
vyhovovat.

Jaké je to v drahotušské škole?
Základní školu v Drahotuších
nemusíte dlouho hledat. Svébytná historická budova zaujme každého, kdo projíždí touto částí
Hranic. V sobotu 28. května 2022
společně oslavíme 110 let od jejího otevření.
Co jsme schopni vašim dětem
u nás zajistit a poskytnout? Při
výuce uplatňujeme individuální
přístup. Dokážeme, na základě
dobré znalosti každého dítěte,
pomoci při jeho profesionální
orientaci ve vyšších ročnících, ale
i při řešení nejrůznějších problematických situací, které jej mohou potkat v jeho školním věku.
Snažíme se pomáhat rovněž nadaným dětem v rozvoji
a uplatnění jejich talentu.
O výchovu a vzdělání našich
žáků se stará stabilizovaný pedagogický sbor, v němž převažují
zkušení učitelé s potřebnou kvalifikací. Naši pedagogové navzájem velmi úzce spolupracují, radí
se společně o odborných problémech, hledají společně také
řešení při případných potížích.
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Jak a kdy?
Letošní zápisy do 1. tříd
základních škol v Hranicích
proběhnou na základě elektronické přihlášky a následného rezervačního systému
k návštěvě školy dle zájmu
rodičů, v pátek 8. dubna od 14
do 18 hodin a v sobotu 9. dubna od 9 do 11. hodin.
Tento termín se týká ZŠ
a MŠ Drahotuše, ZŠ a MŠ
Struhlovsko a ZŠ a MŠ Šromotovo. Na ZŠ 1. máje bude
zápis probíhat již od čtvrtka
7. dubna do soboty 9. dubna. Přihlašování termínu provedete podáním elektronické
přihlášky, která bude k dispozici 14 dní před termínem
zápisu. Podrobné informace
budou zveřejněny na webech
škol.

Kdo se
zapisuje?
Foto: ZŠ a MŠ Drahotuše

Naše škola by se dala díky své
atmosféře, příjemnému prostředí a způsobu práce nazvat školou „rodinného typu“, kde by se
i vaše dítě mohlo cítit dobře, což
je předpoklad pro jeho celkovou školní úspěšnost. Využívání
komunikačních technologií se
nám v nynější „covidové“ době
osvědčilo natolik, že online výuku výtečně zvládali jak ti malí,
tak i velcí.
Novinkou letošního školního
roku bylo otevření školních dí-

Foto: ZŠ a MŠ Drahotuše

len, ve kterých se nachází místnost s pracovními stoly, svěráky,
pilkami, pilníky, vrtáky a dalším
nářadím. A dále místnost školní
kuchyňky. Zde se chlapci a děvčata seznamují se základy vaření
a pečení.
Více než polovinu našich žáků
tvoří dojíždějící děti, a proto se
jim snažíme vycházet co nejvíce
vstříc. Rozvrh výuky i školní akce
přizpůsobujeme jízdním řádům
autobusů.
Budoucí prvňáčci se k nám
přijdou podívat začátkem února, aby se seznámili s prostředím
v první třídě. Den otevřených
dveří celé školy se uskuteční
3. března 2022 a v červnu se společně setkáme s budoucími prvňáčky na sportovním odpoledni.
Všechny srdečně zveme na
oslavy 110. výročí naší školy
v sobotu 28. května 2022, kdy
pro vás budou otevřeny všechny
prostory školy, dílen i jídelny.
Co je v drahotušské škole aktuálního? Vše potřebné naleznete na www.zsdrahotuse.cz.
Kolektiv
ZŠ a MŠ Hranice IV-Drahotuše

Zapisují se převážně děti,
které k 31. srpnu 2022 dovrší
šesti let. Dítě, které dosáhne
šesti let od září 2022 do konce
června 2023, může být přijato do školy, je-li přiměřeně
tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný
zástupce. Podmínkou přijetí
dítěte, které dosáhne šestého
roku věku v období od září do
konce prosince 2022, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou pro přijetí dítěte,
které dosáhne šestého roku
věku od ledna do konce června 2023, jsou doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného
lékaře, která k žádosti přiloží
zákonný zástupce.
Podruhé k zápisu také
přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad
povinné školní docházky.
Město má podle Obecně
závazné vyhlášky č 3/2017
o školských obvodech spádových základních škol, jejichž
zřizovatelem je město Hranice, určené oblasti jednotlivých
škol podle ulic. Rodiče ale mají
právo zvolit si základní školu
podle svých představ, pokud
má tato volnou kapacitu.
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Jaká je filosofie ve škole 1. máje?
Jde nám o vytváření pravdivého obrazu o škole a tím
i o budování pozitivního image
školy. Naším cílem je udržet si letitý zájem rodičů o naše školské
zařízení, neusnout na vavřínech
a neustále pracovat na tom, abychom nejen svým zaměřením
a stylem výuky, ale i celkovým
dojmem splňovali nároky a požadavky rodičů. A protože veřejnosti nasloucháme, jedním z mnoha
dalších vstřícných kroků směrem
k rodičům a jejich dětem bude
to, že organizace letošního zápisu
do 1. tříd opět proběhne formou
elektronického přihlašování, tzn.
že v naší škole jako jediné na Hranicku proběhne zápis ve třech
dnech od 7. do 9. dubna 2022.
To bude spuštěno v druhé polovině března na našich webových
stránkách školy (www.zsmaje.cz).
Prioritou je výuka cizích
jazyků, kterou podporujeme
pořádáním zahraničních výjezdů do zemí EU, ale i podpora
čtenářské gramotnosti při práci
s knihou či textem ve „čtenářských dílničkách“, což napomáhá
zlepšování komunikace a vztahů
mezi dětmi. A knihy samy o sobě
hodně kultivují, jsou základem
vzdělanosti.
Již devátým rokem nabízíme bilingvní výuku pro nadané žáky napříč celou školní
docházkou. Na základě nového
financování školství jsme schopni
rodičům a jejich dětem v budoucnu zajistit výuku v těchto třídách

i v tom případě,
že se v nich sníží
počet žáků z důvodu odchodu
na víceletá gymnázia.
Protože cítíme
potřebu nabídnout rozšířenou
jazykovou výuku
také v běžných
třídách, zavádíme metodu
CLIL do výuky,
snažíme se rozšiřovat možnosti
žáků setkávat
se s angličtinou
v co největší míře
a neomezovat se pouze na vyučovací hodiny AJ. Cílem je zlepšení
komunikačních dovedností nezbytných pro život a cestování
i možnost uplatnit se na pracovním trhu v zahraničí.
Snažíme se zavádět moderní prvky efektivního učení, např. metody RWCT (Čtením
a psaním ke kritickému myšlení),
jež mají za cíl rozvíjet tvořivé,
intuitivní a nezávislé myšlení,
které pomáhá s porozuměním
předkládané látky. Každá osoba
si tak vytváří své vlastní názory,
hodnoty a přesvědčení. Žáci tudíž musejí pociťovat svobodu
myslet za sebe samé a rozhodovat o složitých otázkách, které se
jich týkají.
V letošním roce byl poprvé
zařazen do 1. ročníku soubor

Foto: ZŠ 1. máje

učebních materiálů „Čteme
a píšeme s Agátou“, kde je vše
smysluplně provázáno napříč
všemi předměty. Je to postaveno na metodě tří startů – čtení
s porozuměním, psaní s porozuměním a systematická práce
s textem. Tím, že je výuka v počátku založena na využití pouze
velkých tvarů tiskacího písma,
žáci lépe pochopí a upevní si
čtenářské dovednosti, aby od
počátku četli s porozuměním,
a jsou tak více motivováni. Psaní velkých písmen je zařazováno
jako posilování čtení, a tím pádem mají žáci více času na uvolňovací cviky, které je připravují
na psaní vázaným písmem (děti
tak k tomu pěkně DOZRAJÍ s již
uvolněnou rukou). Učební materiály využívají moderní prvky

efektivního učení – zjednodušené myšlenkové mapy, paměťové
obrázky nebo zadání pomocí
piktogramů, kterými si mohou
přečíst zadání již od prvopočátku a zvyšovat si tak čtenářské
sebevědomí.
Zařazujeme nenásilnou formou polytechnické vzdělávání
do výuky (nové výukové trendy
a příklady dobré praxe). K těmto účelům nám slouží venkovní
učebna, která přináší daleko větší možnosti prožitkového učení
a propojení všech vzdělávacích
oblastí do integrovaných celků.
V rámci zkvalitnění výuky a individuálního přístupu se také vydáváme cestou snižování počtu
žáků ve třídách, první třídy již
několikátým rokem naplňujeme
maximálně do dvaadvaceti.

Nejoblíbenější část roku jsou prázdniny. Kdy budou?
Vyučování ve školním roce
2022/2023 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích ve
čtvrtek 1. září 2022. Podzimní
prázdniny jsou stanoveny na
středu 26. října a čtvrtek 27. října
2022, v pátek je 28. října státní
svátek a pro školáky tedy opět
volno.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022
a končí v pondělí 2. ledna 2023.
Vyučování začne v úterý 3. ledna
2023. Vysvědčení s hodnocením

za první pololetí bude žákům
předáno v úterý 31. ledna
2023. Jednodenní pololetní
prázdniny připadnou na pátek
3. února 2023.
Přerovský okres bude příští
školní rok patřit mezi ty okresy,
které budou zahajovat turnusy
jarních prázdnin. I pro Hranice
budou tedy v termínu od 6. do
12. února 2023.
Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. Vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Prázdniny jsou nejoblíbenější část školního roku. O zimních či jarních se dá
vyrazit třeba na lyže na Potštát. Foto: Filip Konečný
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Struhlovsko je moderní a přívětivá škola
Základní povinnou školní
docházku mohou hranické děti
absolvovat ve vícero základních
školách. Každá z nich je něčím
jedinečná a každá se snaží nabízet svým žákům jen to nejlepší.
Cílem školy na Struhlovsku je,
aby školní docházka nebyla jen
o povinnostech, ale zejména
o radosti, budování zdravé sebedůvěry založené na partnerském
vnímání žáka a tvoření nových
přátelských vztahů, často na celý
život. Naší vizitkou jsou bývalí
absolventi, kteří se k nám rádi
vracejí, chtějí si povídat s bývalými učiteli – chodí prostě vzpomínat…
Základní škola a mateřská škola na Struhlovsku oslaví už příští
rok své další kulatiny – 40. výročí.
Po celou tuto dobu na sobě škola
neustále pracuje, probíhají rekonstrukce, modernizace a zútulňují
se vnitřní i vnější prostory tak, aby
se všichni žáci, ale i zaměstnanci
u nás cítili co nejlépe a měli to
nejkvalitnější a nejmodernější
vybavení k výuce.
To, že nám na prostředí, ve
kterém vzdělávání probíhá,
skutečně záleží, dokazuje nejen
prestižní ocenění školy v podobě získání titulu Zelené školy
Olomouckého kraje, ale i překrásná přírodní zahrada, která
slouží k realizaci žáků v rámci environmentální výchovy a na které se učitelé nebojí vést i běžné
hodiny výuky, pokud to počasí
dovolí. Zejména v době protiepidemických pravidel jsme byli
za tuto možnost čerstvého vzduchu, ale zároveň kvalitního vybavení v nově vznikající přírodní
učebně skutečně rádi.

Kromě moderní ekologické
výuky a přírodovědných předmětů se škola zaměřuje také na
matematiku a sport, ochuzeny
však nejsou ani ostatní předměty humanitního charakteru
a velký důraz je kladen na výuku
cizích jazyků. S angličtinou se seznamují už malí prvňáčci, aby se
pak v dalších letech mohli účastnit projektů v rámci mezinárodní spolupráce (např. Erasmus+)
a mohli také vycestovat do
zahraničí formou vzdělávacích
zájezdů. Aby se žáci cítili dostatečně připraveni, mají k dispozici
moderní jazykovou počítačovou
učebnu, digitální a multimediální jazykovou laboratoř zaměřenou na nerušený poslech
a prohlubování učiva.
Na moderní technologie klade škola velký důraz. Ve všech
učebnách 1. stupně a v odborných učebnách jsou umístěny
dotykové panely či interaktivní
tabule a v ostatních učebnách
je samozřejmostí interaktivní
dataprojektor. Žáci mají možnost používat moderní techniku
v hodinách, pracují na tabletech, učí se s novými interaktivními prvky, aby byli připraveni
na dobu, která víc a víc vyžaduje znalosti v oblasti digitálních
technologií.
V poslední době došlo také
k rozšíření a vybavení dalších
odborných učeben, vznikly nové
laboratoře, učebny chemie, fyziky, učebna pracovních činností
s nejmodernějším vybavením,
moderní kuchyňka, hudební
výchova a jiné. Hrdí jsme také
na dvě velmi dobře zásobené
knihovny, zvlášť přizpůsobené

Foto: ZŠ a MŠ Struhlovsko

Foto: ZŠ a MŠ Struhlovsko

pro 1. a 2. stupeň, které nabízí
žákům příjemné čtenářské dílny zařazené do všech ročníků.
Nezapomínáme ani na relaxační koutky sloužící k odpočinku
i hrám. K tomu všemu přispívá
aktivní zapojování školy do
projektů vyhlašovaných ministerstvy, krajem či městem a Evropskou unií.
Nejoblíbenějším místem
naší školy je však pro většinu
žáků i zaměstnanců prostorná
školní jídelna, která dokazuje
své moderní smýšlení každý den
výběrem ze tří vyvážených jídel,
z nichž si skutečně vybere i velmi
náročný strávník. Hravá atmosféra školy se dostala i do těchto
prostor, a proto zde můžeme
ochutnávat světovou kuchyni
v rámci tzv. světových týdnů.
I sebelepší vybavení školy
ale nenahradí přátelskou atmosféru a spolupráci všech zaměstnanců, bez které by škola
nefungovala. Už mateřská školka dává možnost svým dětem

seznámit se se školním prostředím a usnadnit jim tak vstup do
nové životní etapy. Předškoláci
z jiných školek mají za běžných
okolností (bez protiepidemických pravidel) možnost zahrát
si ve škole v rámci předškolní přípravy na „námořníky“ a poznat
svého budoucího „kapitána“.
Školní družina skládající se ze
tří oddělení nabízí volnočasové aktivity pro žáky prvního až
pátého ročníku a velmi si váží
skutečnosti, že ani o půl páté
se mnohdy dětem ještě nechce
domů. Učitelé i paní asistentky
nabízejí žákům nad rámec svých
hodin bohatou nabídku školních
kroužků, kde se uplatní budoucí
badatelé, kuchaři, čtenáři i hráči
logických her, milovníci ručních
umění a rozmanití sportovci.
Přijďte se k nám podívat. My
na Struhlovsku vás rádi přivítáme a vše ukážeme. Těšíme se
na vás.
Děti, žáci a zaměstnanci
ze ZŠ a MŠ Struhlovsko

Foto: ZŠ a MŠ Struhlovsko
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Představuje se ZŠ a MŠ Šromotovo
Vážení rodiče milých předškoláků. Právě teď si vybíráte školu,
ve které získá vaše dítě základní vzdělání. Jeho kvalita ovlivní
výrazným způsobem úspěšnost
vašeho dítěte v dalším životě.
Dětští psychologové potvrzují,
že kvalita školy na prvním stupni
ovlivňuje individuální úspěšnost
dětí, úroveň třídních kolektivů na
druhém stupni formuje sociální
vztahy dětí. Každý si přejeme mít
úspěšné a spokojené děti s dobrými kamarády. Jak toho s pomocí školy dosáhnout? Jakou školu
si vybrat?
Jedna z možností je dát důvěru
škole, do které jsme sami chodili
a byli jsme s její úrovní spokojeni.
Vlastní zkušenosti jsou jistě k nezaplacení, ale uvědomme si, že
obsah a zejména způsob výuky
se od našich školních let výrazně
změnil. Škola Šromotovo patří
v Hranicích mezi ty školy, které
první zachytily moderní metody
při zachování kvality. Jako první
škola začala vyučovat podle osnov obecné školy, osnov, které
zdůrazňovaly vzájemnou propojenost jednotlivých předmětů,
propojenost teorie a praxe.
V nižších třídách je stěžejní
bezpečnost dětí. Proto často sáhneme po škole nejbližší k našemu
bydlišti, bez ohledu na její kvality.
Příchod na naši školu je opatřen
přechodem pro chodce se semaforem, který okamžitě reaguje na
stisknutí tlačítka. Pro bezpečný
odchod ze školy nabízíme dětem
1. stupně možnost využití školní
družiny. Z té si můžete své dítě
vyzvednout kdykoliv dle svých
potřeb. Družina na naší škole
úžasným způsobem spojuje relaxaci s tvůrčí činností. Jistě i vy jste
viděli výrobky dětí z naší družiny
na vlastní oči, ať již na výstavách,
či v ordinacích lékařů.

Dalším podstatným zdrojem
informací jsou zkušenosti našich
známých. Na škole Šromotovo
jdeme ještě dále a jsme velmi
otevření v poskytování informací.
Necháváme vás nahlédnout pod
pokličku, prezentujeme svou práci, učíme přímo před vašimi zraky.
Pro předškoláky pořádáme pravidelně cyklus vzájemného setkání
předškoláků, rodičů a učitelů prvního stupně, tzv. Pohádkové učení.
Obrovským přínosem těchto
setkání je poznání prostředí školy před nástupem do první třídy,
vzájemné poznání pedagoga, rodiče a dítěte a zjištění, zda naše
dítě splňuje požadavky na předškolní zralost. Vaše dítě tak již
1. září zná prostředí školy, má své
kamarády ve třídě, zná svou paní
učitelku a ta se zná s rodiči. Tuto
zkušenost nemůžete získat například jednorázovou návštěvou
při dni otevřených dveří. V trendu
spolupráce a otevřenosti pokračujeme i nadále.
Po celou dobu výuky je pro nás
důležité, aby každé dítě zažívalo
ve škole pocity úspěchu, a to bez
ohledu na míru nadání. K tomu
využíváme spolupráci s kvalitními školami v České republice
v rámci projektu Pomáháme
školám k úspěchu. Pedagogové
se vzájemně navštěvují, vyměňují
si své zkušenosti, zkoušejí nové
postupy a metody, které vedou

ke zdokonalení pedagogické
práce a v konečném důsledku
k úspěchu každého žáka. I díky
této podpoře se nám daří zlepšovat klima tříd a budovat prostředí
vzájemného respektu mezi žáky.
Již třetím rokem nabízíme rodičům možnost zapsat své dítě do
třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky. Tuto třídu
nabízíme ve spolupráci se Světem
vzdělání. Důležité pro nás je, že
tato spolupráce posiluje naše
priority, tj. dobré klima ve škole,
spolupráci mezi žáky a co největší
míru individualizace výuky.
Za nejdůležitější kritérium považujeme kvalitu výuky. Učitelé
se snaží získávat informace o aktuálním stavu dovedností a vědomostí jednotlivých žáků tak, aby
mohli naplánovat rozvoj každého
žáka v zóně jeho nejbližšího rozvoje. Jedná se o velmi náročnou
práci, ale tento přístup umožňuje
učení každého žáka.
Deváťáci na naší škole završují
svou práci prostřednictvím tzv.
absolventských prací. Žáci si sami
zvolí téma, které ve spolupráci
s vybraným konzultantem rozpracují v písemné podobě. Ukazují nám, jak zvládají formulovat
myšlenky, strukturovat text,
vkládat obrázky do textu, uvádět správně zdroje. Při obhajobě
své práce ukazují svou schopnost
prezentovat, zaujmout spolužáky

Foto: ZŠ a MŠ Šromotovo

a hodnotitele, reagovat na dotazy. Jsme přesvědčeni, že tyto
dovednosti všichni využijí při dalším studiu. Zvažte, zda byste i vy
chtěli, aby vaše dítě mělo v tomto
věku takové dovednosti.
Intenzivně se na naší škole
věnujeme rozvoji čtenářské gramotnosti, a to i v cizích jazycích.
Jednou z aktivit pro její rozvoj
jsou tzv. čtenářské dílny, ve kterých si děti již od prvních tříd čtou
vlastní knížku, popisují hlavní postavu, charakterizují ji, odhadují
pokračování děje, představují
knihu svým spolužákům.
Všechny hranické školy nabízejí
výuku anglického jazyka od 1. třídy. Na škole Šromotovo nabízíme
později výběr z němčiny, francouzštiny a ruštiny. V jazykových
soutěžích, zejména v konverzačních dovednostech, dosahují naši
žáci vynikajících výsledků, a to i na
krajské úrovni. Své jazykové dovednosti rozvíjejí žáci vyšších ročníků i během svých zahraničních
výjezdů v rámci školních projektů.
Vážení rodiče, pokud i vy chcete pro své dítě laskavé, vlídné prostředí s kvalitními a důslednými
pedagogy, přijďte k zápisu do
1. třídy školy Šromotovo. Bude
nám ctí vás přivítat. Více se o nás
dozvíte na www.zssromotovo.cz
či na telefonu 581 659 166.
Radomír Habermann, ředitel školy
Přílohu připravil Petr Bakovský

Foto: ZŠ a MŠ Šromotovo

Svět vzdělání: přijďte v pondělí 21. března
Pokud patříte mezi rodiče,
kteří chtějí pro svého budoucího prvňáčka něco navíc,
ale upřednostňujete klasické
školy před soukromými, je
pro vás třída Svět vzdělání na
ZŠ Šromotovo správnou volbou.
Třída žákům nabízí doplnění standardního studijního

programu o jednu vyučovací
hodinu denně. Veškerá přidaná výuka je nedílně začleněna
přímo do rozvrhu třídy a děti se
tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své
logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hejného
metodou, a pracují na rozvoji
své osobnosti i na budování

pozitivních vztahů ve třídě. Od
třetí třídy je zařazena hodina
informatiky, která doplňuje rozvoj matematického a logického
myšlení ještě myšlením programátorským.
Srdečně vás zveme na informační schůzku pro rodiče přímo
ve škole v pondělí 21. března
v 16 hodin, na které se dozvíte

více nejen o výuce, ale také
o harmonogramu přijímaček.
Podrobnější informace
a termín informační schůzky
najdete na www.svetvzdelani.
cz a na našem Facebooku a Instagramu, dále na e-mailu:
info@svetvzdelani.cz nebo telefonu 603 726 030.
Tomáš Blumenstein

informujeme
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Svoz odpadu v Hranicích

Harmonogram
svozu
komunálního
odpadu
(směsný
a biologicky
rozložitelný)
z Hranicmístních
a vybraných
místníchzástavbou
částí s převažuj
Harmonogram svozu
komunálního
odpadu
(směsný
a biologicky
rozložitelný)
z Hranic a vybraných
částí s převažující
2022
I
POLOLETÍ
rodinných domů – 2022 – 1. pololetí
ÚTERÝ
Slavíč
Valšovice
Velká
Lhotka
STŘEDA
Hranice-rodinné domy
* Hranice-centrum

1.3.

8.3.

x
x
x
x

x
x
x
x

2.3.

9.3.

x
x

x
x

BŘEZEN
15.3. 22.3.
x
x
x
x

x
x
x
x

BŘEZEN
16.3. 23.3.
x
x

x
x

29.3.

5.4.

x
x
x
x

x
x
x
x

30.3.

6.4.

x
x

x
x

DUBEN
12.4. 19.4.
x
x
x
x

x
x
x
x

DUBEN
13.4. 20.4.
x
x

x
x

26.4.

3.5.

10.5.

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

27.4.

4.5.

11.5.

x
x

x
x

x
x

KVĚTEN
17.5. 24.5.
x
x
x
x

x
x
x
x

KVĚTEN
18.5. 25.5.
x
x

x
x

31.5.

7.6.

x
x
x
x

x
x
x
x

1.6.

8.6.

x
x

x
x

2.6.

9.6.

x
x
x

x
x
x

3.6.

10.6.

x

x

ČERVEN
14.6. 21.6.
x
x
x
x

x
x
x
x

ČERVEN
15.6. 22.6.
x
x

x
x

28.6.
x
x
x
x

29.6.
x
x

výčet ulic
* Hranice-centrum

ČTVRTEK
Drahotuše
Rybáře
Hranice-rodinné domy
PÁTEK
Hranice-rodinné domy

Motošín, 28. října, Farní, Školní nám., Svatoplukova, Teplická po křižovatku na VM, Komenského,
Jiráskova, Pernštejnské nám., Zámecká, Janáčkova, TGM nám., Radniční

3.3.

10.3.

x
x
x

x
x
x

4.3.

11.3.

x

x

BŘEZEN
17.3. 24.3.
x
x
x

x
x
x

BŘEZEN
18.3. 25.3.
x

x

31.3.

7.4.

x
x
x

x
x
x

1.4.

8.4.

x

c

DUBEN
14.4. 21.4.
x
x
x

x
x
x

DUBEN
15.4. 21.4.
x

x

28.4.

5.5.

12.5.

x
x
x

x
x
x

x
x
x

29.4.

6.5.

13.5.

x

x

x

KVĚTEN
19.5. 26.5.
x
x
x

x
x
x

KVĚTEN
20.5. 27.5.
x

x

ČERVEN
16.6. 23.6.
x
x
x

x
x
x

30.6.
x
x
x

ČERVEN
17.6. 24.6.
x

x

Svoz BRKO (biologicky rozložitelného komunálního odpadu) ‐ den svozu v týdnu je shodný se současným dnem svozu SKO
Svoz SKO (směsný komunální odpad)
15.4.

Svoz BRKO a SKO

Svoz se pojede v den státního svátku 15.4.2022

INZERCE

Vyhrajte
elektrokolo

Harmonogram svozu komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí s převažu

s Českým rozhlasem
Olomouc

Uhodněte české zpěvačky
a zpěváky ve vysílání
a vyhrávejte atraktivní ceny

106.8 FM | 101.6 FM | 92.8 FM | R-OL | olomouc.rozhlas.cz
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jaro

Básníme
v ulicích Hranic
Světový den poezie – 21. březen – opět oslavíme básněním
v ulicích Hranic. Vloni se do této
milé akce zapojila spousta skrytých básníků, kteří nám poslali
své verše. Ty jsme potom umístili v ulicích. Máte rádi poezii, ale
píšete básničky jen do šuplíku?
Nebo máte oblíbené básně, o které byste se rádi podělili? Staňte se
součástí poetické výzdoby Hranic. Své verše můžete zasílat na
e-mail: dramaturg@mkz-hranice.
cz. Více informací najdete na Facebooku Turistického informačního
centra Hranic nebo na www.mkzhranice.cz.  Za příspěvky děkuje


MKZ Hranice

Velikonoční jarmark bude s hudbou i zvířátky
Chystá se velikonoční farmářský jarmark. Bude se
konat v sobotu 9. dubna
na Masarykově náměstí
od 9 do 18 hodin.
Po celý den bude připravený
bohatý program plný velikonočních tradic i hudby. Na velikonočním jarmarku bude například
vyhrávat Hudecká muzika, ale
také cimbálovka ze Slovácka, vystoupí folklorní soubor Maleníček
a Divadlo Andromeda představí

velikonoční tradice v programu
„Hurá, jaro je tady!“. Chybět nebudou ani živá zvířátka, která
k jaru neodmyslitelně patří. Nudit
se nebudou děti ani dospělí. Na
jarmarku se také můžete těšit na
široký velikonoční sortiment, různé farmářské a řemeslné výrobky,
rukodělné zboží, nabídku bylinek
a koření nebo různých pochoutek.
Pokud máte zájem o prodej
svých výrobků na jarmarku, můžete vyplnit přihlašovací formulář na www.mkz-hranice.cz, který
najdete v záložce „aktuality“.

Foto: Hudecká muzika

Bližší informace poskytne také
Pavlína Facková, e-mail ucetni@
mkz-hranice.cz. 
(mkz)

Budeme zdobit kraslicovník. Překonáme rekord?
Bez stromu ověšeného malovanými vajíčky by to v Hranicích
nebyly ty pravé Velikonoce. Poprvé se v centru města objevil
kraslicovník v roce 2016. Školy,
školky i jednotlivci na jeho výzdobu tehdy donesli 2 384 kraslic. Rekordní počet vajíček měl
strom zatím v roce 2019, a to

4 040 kraslic. Všechny kraslice,
které přežijí vlivy počasí, jsou
vždy pečlivě uloženy a čekají na
další sezonu. I když mají Městská
kulturní zařízení Hranice zásobu
kraslic z předešlých let, obrací
se opět na veřejnost s prosbou
o nové kousky. Své výtvory můžete nosit do Turistického in-

formačního centra na zámku,
do muzea na Staré radnici a do
Galerie Synagoga, a to do neděle 13. března. Strom se bude
zdobit na Masarykově náměstí
ve středu 23. března. Na vaše originální kousky se těší a za spolupráci děkují Městská kulturní
zařízení Hranice. 
(mkz)

Kraslicové kreativní dílny: přijďte do muzea
Některé básně místních autorů se
vloni objevily na pouličních lampách,
koších, kontejnerech.
Ilustrační foto: Mirka Krůpová

Přijďte si do muzea na Staré
radnici vyrobit velikonoční výzdobu nebo své výtvory věnovat
na kraslicovník. Hranické muzeum připravilo čtyři kreativní dílny zaměřené na výrobu kraslic.

Uskuteční se v muzeu na Staré
radnici, a to ve středu 2. března
a ve čtvrtek 3. března, dále během jarních prázdnin ve středu
16. března a ve čtvrtek 17. března. Velikonoční dílničky budou

probíhat vždy od 9 do 16 hodin.
S sebou si vezměte plastová nebo
vyfouknutá vajíčka. Materiály
a pomůcky na zdobení budou
k dispozici, stejně jako nejrůznější
náměty na zdobení. 
(red)

Jaro má malíř Antonín Vojtek nejraději
Vloni měl v Hranicích dvě obří kraslice. Letos mohou lidé
vidět jeho tvorbu na Staré radnici.
Malíř a grafik Antonín Vojtek
z Břeclavi bývá nazýván „Malířem jižní Moravy“. Nejvíc má
rád jaro a náplní jeho obrazů je
krajina pod Pálavou, lužní lesy,

říční zátoky Dyje nebo lednické
rybníky.
K charakteristickým rysům
tohoto autora patří napětí mezi
abstrahovaným a konkrétním,

Vloni mohli lidé obdivovat od Antonína Vojtka dvě obří kraslice.
Foto: Jiří Necid

mezi reálnem a stylizovanou,
ideální formou. Uchvácení krajinou pro něj neznamená její
doslovný přepis. Vojtek dokonalostí forem vyrovnává rozdíl
mezi realitou a ideálem. Přechodné, nedokonalé tvary jsou
většinou vyloučeny a zůstávají

oblé, kulovité, plasticky působící
stromy a keře.
Vernisáž výstavy „Krajina pod
Pálavou“ se uskuteční na Staré
radnici ve čtvrtek 10. března
v 17 hodin. Výstava potrvá do
neděle 24. dubna.
(ms)

Obrazy Antonína Vojtka budou na výstavě v Hranicích. Je to 234. výstava tohoto
autora. Reprofoto

kultura

Doro & Warlock Revival + Judas Priest Revival
Koncert kapel Doro & Warlock Revival + Judas Priest
Revival se uskuteční v sobotu 26. března od 20 hodin
v Zámeckém klubu v Hranicích.
Cena vstupného v předprodeji je 150 Kč, na
místě 200 Kč.
Předprodej
vstupenek je
v TIC Hranice
na zámku nebo
online na www.
kultura-hranice.
cz.
Kapela Judas
Priest revival

vznikla v roce 2017 a má ve svém
repertoáru nejznámější hudební
klenoty od slavných metalových
ikon – Judas Priest.
Kapela Doro & Warlock revival svým nadšeným příznivcům
ožije v paměti. Uslyšíte jak nezapomenutelné hity Warlock All
We Are, Earthshaker Rock, Burning The Witches, tak hity sólové
dráhy Doro Burn It Up, Breaking
The Law, You`re My Family,
The Night Of The Warlock atd.
Kapela vznikla jako pocta německé metalové královně Doro
a její fantastické muzice a bojovnické duši. Rock on! (mk)

Karpatský oblouk: Pěšky do Banátu
Cestovatelská přednáška
„Karpatský oblouk: Pěšky
do Banátu“ se uskuteční ve
středu 2. března od 18 hodin v Zámeckém klubu.
Cena vstupenky je v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.
Předprodej vstupenek je v TIC
Hranice na zámku nebo online
na www.kultura-hranice.cz.
Pěšky přes Slovensko, Polsko,
Ukrajinu a Rumunsko po hřebenech Karpat s cílem v Banátu – to
byla Viktorčina tři a půl měsíce
trvající cesta plná dobrodružství.
V horách se setkávala s místními
lidmi i s medvědy, potýkala se
s útoky pasteveckých psů a ne-

přízní počasí, procházela známými místy i těžko prostupnou
divočinou.
Karpatský oblouk přešla
podruhé po šesti letech, aby
porovnala, jak se za tu dobu
Karpaty změnily, jak ji posunuly zkušenosti z ostatních
dálkových treků, a aby o cestě
natočila film, o který při první
cestě přišla, když byla v Rumunsku okradena. Na zádech
si tentokrát nesla outdoorové
vybavení o hmotnosti 5 kg.
Viktorka cestuje s ultralehkou výbavou, bez letadel
a nízkonákladově. Věnuje se
zejména dálkovým horským
přechodům. Dvakrát přešla karpatský oblouk s cílem v Baná-

Expediční kamera:
Zažij dobrodružství v klubu
Expediční kamera je opět v Hranicích, a to v pátek 18.
března od 17:30 hodin v Zámeckém klubu.
Cena vstupenky je 50 Kč /
1 blok. Předprodej vstupenek
je v TIC Hranice na zámku nebo
online na www.kultura-hranice.
cz, kde najdete i přehled filmů.
Dvanáctý ročník po pauze
oslavíme expedicí k nejvyšším vodopádům světa, nahlédneme pod
pokličku hendikepovaných bikerů, se zatajeným dechem budeme

sledovat vodáky na peřejích řeky
Keve a Kwanza, zavzpomínáme
na poslední květnový den roku
1970, kdy se kvůli zemětřesení
odtrhla značná část severní části
šestitisícovky Huascarán Norte
a v podobě laviny ledu a kamení pohřbila v základním táboře
všechny členy české Expedice
Peru 1970, prožijeme s účastníky
náročný závod 1000miles Adventure a s Lenkou Vacvalovou
budeme hledat odvahu zaběhnout nejdelší turistickou trasu na
Slovensku – 770 km z Dukly do
Děvína s převýšením v 31 km.
Objevujme… Poznávejme…
Žijme! Kam až můžeme na lodi
doplout? Kam až můžeme vylézt? Kde jsou naše hranice?
Přemýšlejme o tom na Expediční
kameře 2022. 
(mk)

tu, pokračovala přes balkánské
hory do Istanbulu a přešla Kavkaz od Černého moře v Gruzii
ke Kaspickému moři v Ázerbájdžánu. Půl roku žila na Islandu,
kde pracovala na farmě jako
honačka ovcí. Na cestách fotí,
filmuje, dobrovolničí a testuje
vybavení pro obchod Pod 7 kilo.
V nakladatelství BWT Books vydala knihu Hory a nekonečno.
Píše blog www.ultraviktorka.net
a na sociálních sítích ji najdete
jako @ultraviktorka. 
(mk)
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Ivan Titor:
Na počátku
byla barva

Pronikavě imaginativní díla
malíře Ivana Titora budou k vidění v hranické Galerii Synagoga od čtvrtku 17. března,
kdy v 17 hodin začíná vernisáží
výstava s názvem „Na počátku
byla barva“. Netřeba víc dodávat. Musíte to vidět.
Ivan Titor se zabývá malbou,
kresbou, okrajově ilustrací a zajímá se také o fotografování.
Jeho díla jsou uznávaná i v zahraničí. Vystavoval například ve
Francii, USA, Polsku, Německu či
v Kanadě. 
(red)

12

aktuálně

Roušky nosíme
už dva roky.
Ty látkové patří
do muzea

Od půlnoci z 18. na 19. března
2020 začal platit v Česku zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst.
Češi jako jedni z prvních v Evropě
začali nosit roušky. A protože jich
byl tehdy před dvěma lety nedostatek, začali je šít.
Před galanteriemi stály fronty
na látky, lidé oprašovali šicí stroje. Dnes už látkové roušky skoro
nikdo nenosí, ale aby se na ně
nezapomnělo, patří do muzea.
Aby budoucí generace mohly
ocenit um, nápaditost, vtipnost,
kreativitu, kterou lidé vyvinuli při
jejich tvorbě.
Máte-li doma staré látkové roušky, třeba i nepovedené
první kusy, přineste je prosím
do hranického muzea (na Staré
radnici, vstup z Radniční ulice)
nebo do Turistického informačního centra na zámku. Děkujeme.  Muzeum a galerie Hranice

Život Komenského v komiksu
Letos uplyne 430 let od narození učitele národů Jana
Amose Komenského. Výstava o jeho životě a díle bude
bavit děti i dospělé.
Jednu z nejvýznamnějších
postav nejen našich dějin představí netradičním komiksovým
ztvárněním výstava KOMenský
v KOMiksu. Objevně tak zpřístupní celý jeho život, od raného
dětství přes nejproduktivnější
léta až po stáří. Věnuje se příběhům vědecké, kněžské a učitelské dráhy, ale i jeho osobnímu
životu, včetně dramatických
okamžiků, jako byla třicetiletá
válka, mor a chudoba. Ztvárněny
jsou tak Komenského nadčasové
postoje, hodnoty a názory.
Zpracování těchto příběhů
do podoby komiksu a také pracovní listy pro školáky i předškoláky, které budou na výstavě
k dispozici, jsou výborným příkladem Komenského principu
„škola hrou“.
Výstava je zapůjčena z Národního pedagogického muzea

K vidění budou i historické školní lavice, aktovky a další pomůcky.
Ilustrační foto: Archiv Muzea Komenského v Přerově

a knihovny J. A. Komenského.
Příběh J. A. Komenského sepsala Klára Smolíková za odborné
spolupráce Richarda F. Vlasáka
a PhDr. Markéty Pánkové. Svými
obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich.
Součástí expozice budou historické školní lavice, tabule, ka-

tedry, školní pomůcky, aktovky,
obrazy a další předměty, které
na výstavu zapůjčí Muzeum Komenského v Přerově.
Vernisáž výstavy Komenský
v komiksu proběhne ve čtvrtek
24. března v 17 hodin v muzeu
na Staré radnici.
(ms)

Děti navrhovaly auta, dostaly medvídky

Foto: ZŠ a MŠ Šromotovo

Malí výtvarníci se zapojili
do celostátní výzvy „Staň se
autovynálezcem a navrhni
auto pro medvídka Kodiho“.
Výzvu vyhlásila společnost
Škoda Auto. Toto téma bylo
dětem z výtvarného kroužku
Základní školy a mateřské školy

Šromotovo blízké a celou tvorbu si užily. Malí designéři nejprve o autech přemýšleli, společně
diskutovali, kreslili náčrtky a ve
výsledku se dopracovali k finální
podobě. Mezi návrhy se objevilo
auto, které létá, zpívá a pouští
květiny, auto s masážními sedačkami, levitující auto na elektřinu,
které se odemyká pomocí očí.

Dále auto, které dokáže ujet sto
tisíc kilometrů za minutu, protože
má jedno obrovské kolo, a v neposlední řadě bezpečnostní autíčka pro malé děti – medvíďata.
Do soutěže bylo zasláno 22 obrázků a každý z nich byl oceněn
plyšovým medvědem Kodi.
Mgr. Martina Polláková,
vedoucí výtvarného kroužku

muzeum
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Medvídci přilákali už přes 2 500 návštěvníků
Sbírku plyšových medvídků v Gotickém sále Staré radnice už zhlédlo 2 500 lidí. Výstava je k vidění do neděle
13. března.
Sbírka medvídků nejrůznějších druhů, velikostí a barev
sběratelky Svatavy Ryparové
má velký ohlas nejen v médiích. Lákají na ni své zákazníky
například i České dráhy, a to pomocí mobilní aplikace a také na
webu, kde doporučují výlet na
výstavu Medvídci do Hranic.
Výstava medvídků obletěla
celou republiku – objevila se
v MF Dnes, týdeníku 5plus2,
v deníku Metro, v Olomoucké
drbně, v Novinách kraje, v Magazínu Víkend deníku Právo
a v dalších. A tak není divu, že
medvídky přijíždí zhlédnout
návštěvníci ze všech koutů republiky, z Prahy, Brna, Liberce,

Hradce Králové, Frýdku-Místku,
Ostravy, Havířova, Kopřivnice,
Prostějova, Otrokovic, Litovle,
Přerova, Lipníka, Milenova, Bělotína, Kunčic, Polomi , Nového
Jičína, Oder a dalších míst.
Úspěch měly také medvědí
dílny, na kterých si děti vytvořily, společně se svými rodiči
a prarodiči, spoustu kreativních,
chundelatých a roztomilých
medvídků. Do dílen dorazilo
celkem 87 převážně malých
návštěvníků. Říká se: „Spokojené dítě, spokojený rodič.“ Mise
splněna… a určitě jsme neviděli
malé návštěvníky v muzeu naposled.
(dh)

Své výrobky si odnesli domů i ti nejmenší návštěvníci. Ještě poslední rozloučení
s obrovským méďou před odchodem z muzea. Foto: Ivana Žáková

Když medvědi zavolají, přispěchají tvořit do muzea maminky, babičky, ale i tatínci. Foto: Ivana Žáková

Děti vyráběly medvídky z různých materiálů, z vlny, papírů i ořechů. Všechny
výtvory byly jedinečné, kreativní, originální a děti z nich měly velkou radost.
Foto: Ivana Žáková

napsali jste nám

Výstava Medvídci zaujala i v Kanadě
Opravdové dopisy skoro už nikdo neposílá. O to víc nás
překvapila obálka, která přišla do hranického muzea
až z Kanady. Dopis přetiskujeme.
Vážení přátelé,
před několika dny mne mile
překvapil článek v internetových novinách z Česka o výstavě
plyšových medvědů sběratelky
Svatavy Ryparové.
Já jsem také „arktofil“ – to
je vědecký název pro sběratele
a milovníky plyšových medvídků,
a je nás mnoho, jak v klubech, tak
i nezávislých.
Američané a Kanaďané jsou
pravděpodobně víc posedlí medvědí mánií než jiní národové.
Když se před 120 lety objevil ve

výloze newyorského obchodu
první „Teddy Bear“, měl to být
vlastně jenom vtipný ohlas na
novinovou zprávu o lovecké výpravě prezidenta Theodora
Roosevelta. Ten prý byl
vášnivý lovec, ale odmítl
zastřelit medvědí mládě,
které se vyskytlo v jeho
dostřelu. Výrobce hraček
z různých materiálů použil plyš
a zhotovil docela realistickou podobu hnědého medvěda. Nazval
ji „Teddy´s bear“. Kdo by byl tehdy
tušil, že tohle stvoření zatlačí do

pozadí cínové vojáčky a panenky a že to nebude jen pomíjivý
zájem.
Plyšoví medvědi ovládli trh
hraček trvale po všechny následující desetiletí až dodnes.
Protože v kapitalistickém světě
nabídka musí odpovídat poptávce, a ta je nekonečná,
kdekdo přichází se „svým
medvědem“. Každý americký stát má medvídka se státním znakem
a názvem, stejně tak všechny university, sportovní kluby
a různé instituce jako pošta,
policie, UNICEF atd. Medvídci se
vyskytují ve všech velikostech až
po nadlidské, ve všech barvách
včetně pastelových, a v nejrůz-

nějších rolích – pohádkových
i skutečných. Fantazie výtvarníků
potřebuje víc než plyš. Jiné materiály vyjadřují originalitu tvůrců:
pletenina, barevné odstřižky, různé druhy dřevin, umělá pryskyřice
atd.
Medvídci nás teď provázejí
„od kolébky do hrobu“. Jsou prvním dárkem novorozeňatům,
jsou řešením, když nevíme, co
darovat k různým příležitostem,
a doprovázejí květiny na místech,
kde někdo zemřel nebo je uložen
na věky.
Přeji vám velkou návštěvnost
výstavy a děkuji paní Ryparové.
S pozdravem od pacifického
břehu Kanady Olga du Temple
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Tříkrálová sbírka: rekordní částka 1,6 milionu korun
Výnos Tříkrálové sbírky v Charitě Hranice se letos poprvé
přehoupl přes hranici 1,5 milionu korun. Ve 243 pokladničkách bylo celkem 1 621 774 Kč.
Přímo v Hranicích jsme původně s klasickou koledou nepočítali a v průběhu prosince
jsme dojednali na osmi veřejně
přístupných místech umístění
statických pokladniček. Děkujeme všem, kteří nám ve svých
provozovnách umístění našich
pokladniček umožnili.
Před vánočními svátky nás
začali kontaktovat naši koledníci a jejich zájem
nás přesvědčil,
abychom zkusili také v našem
městě klasickou
tříkrálovou koledu.
Podařilo se vytvořit
19 tříkrálových skupinek, které byly
složené z rodinných týmů, nebo
z dětí navštěvujících stejnou třídu,
a dva vedoucí vyšli
na koledu bez dětí.
Díky společnému
úsilí, houževnatosti
a nezdolné vytrvalosti tyto skupinky
zaplnily spoustu
pokladniček.
Děkujeme
všem občanům našeho města i jeho
místních částí,
kteří do Tříkrálové
Lidé dali do pokladniček tříkrálových koledníků v ob- sbírky přispěli, za
lasti Charity Hranice přes 1,6 milionu korun. Foto: štědrost, podpoCharita Hranice
ru a důvěru. Všem
Skupinky koledníků – tří králů v obcích Hranicka, Lipenska,
Všechovicka, Potštátska i Hustopečska měly po roční pauze
opět možnost v termínu od
1. do 16. ledna zazvonit u dveří, popřát do nového roku, přinést požehnání a také požádat
o finanční příspěvek na rozvoj
charitního díla i na pomoc potřebným spoluobčanům.

Městské informační centrum

1 pokladnička

1 960 Kč

Městská knihovna Hranice

1 pokladnička

800 Kč

Lékárna U Zlatého lva

1 pokladnička

3 473 Kč

Květinářství Simona Burešová

2 pokladničky

1 632 Kč

Café U Nás

1 pokladnička

2 493 Kč

Prodejna pečiva ZD Záhoří

1 pokladnička

2 785 Kč

Lékárna LEMON

1 pokladnička

1 553 Kč

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

2 pokladničky

15 234 Kč

zúčastněným dobrovolníkům
– vedoucím skupinek, malým
i velkým králům děkujeme za
jejich nasazení, odvahu a obětavost.
Omlouváme se všem, které
naši králové v letošním roce nenavštívili – zejména obyvatelům
sídliště Hromůvka. Do konce
dubna můžete ve prospěch Charity Hranice přispět do online
koledy na webových stránkách
www.trikralovasbirka.cz.
Také v letošním roce plánujeme prostředky Tříkrálové sbírky použít na přímou finanční

pomoc rodinám s více dětmi,
rodičům samoživitelům nebo
osamělým seniorům. Z výtěžku
podpoříme ambulantní i terénní sociální a zdravotní služby,
včetně domácí hospicové péče.
Chceme také pořídit zdravotní
a kompenzační pomůcky na zapůjčení občanům, kteří se doma
starají o své nemocné rodinné
příslušníky.
Děkujeme vám všem, kteří
nám pomáháte být potřebným
nablízku!
Radka Andrýsková
Charita Hranice

Výsledky Tříkrálové sbírky 2022 ve městě Hranicích
a jeho místních částech
Hranice – město
Lhotka

42 pokladniček

225 777 Kč

1 pokladnička

5 690 Kč

Velká

3 pokladničky

20 882 Kč

Drahotuše

7 pokladniček

41 618 Kč

Slavíč

2 pokladničky

9 309 Kč

Středolesí

1 pokladnička

3 506 Kč

Uhřínov

1 pokladnička

2 596 Kč

VÍCE INFO NA WWW.KULTURA-HRANICE.CZ

knihovna

Do knihovny nejen v březnu! Číst vám sluší
Březen je již tradičně po
řadu desetiletí věnován čtenářům a knihám. Je oslavou
čtení, knih i knihoven.

Číst je moderní v každé době,
čtení sluší každému a knihy jsou
spolehlivou cestou ke vzdělávání,
poznávání a poctivému myšlení.
I v naší knihovně se bude
v tyto dny více číst, hlavně s malými čtenáři. Budeme také besedovat, a to nejen se spisovateli,
ale například i s cyklocestovatelem o jeho
dobrodružné cestě
po exotické zemi.
Chystáme se na
dlouhý kaleidoskop
besed, čtení s dětmi
a pro děti, to vše ve
spolupráci s našimi školami. Především čtenářky pak zveme na
setkání s oblíbenou přerovskou
spisovatelkou Lenkou Chalupovou. Známý cyklocestovatel
Radomír Čížek nás zavede svým
vyprávěním do hor Kyrgyzstánu.
A pokud nám epidemická situace ve školách dovolí, pozveme

opět spisovatelku dětských
knížek Lenku Krolupperovou
na setkání s dětmi druhých tříd
– doufáme, že se to tentokrát
napotřetí povede.
A pro všechny je připravená
již tradiční jarní burza vyřazených
knih. Snad si mezi nimi čtenáři
najdou tu svou, kterou
ještě nečetli.
Pro povzbuzení
nás všech si dovolím
ocitovat amerického
spisovatele a novináře Davida Fostera
Wallace: „Někdy nasednu do taxíku a řeknu: Knihovna. A šlápněte na to.“
Přejeme všem malým a velkým čtenářům hodně skvělého
počtení, trvalou lásku ke knihám
i radost ze čtení. A nám knihovnicím hodně spokojených čtenářů.
Marie Jemelková,
vedoucí hranické knihovny

Kyrgyzstán: Sám na kole horskou divočinou
Cestovatelská přednáška
Radomíra Čížka se uskuteční ve středu 23. března v Zámeckém klubu v Hranicích.
Městská knihovna pořádá
přednášku cykocestovatele Radomíra Čížka, která se jmenuje
„Kyrgyzstán: Sám na kole horskou
divočinou“. Radomír Čížek je šum-

perský rodák, povoláním hokejový trenér mládeže. Jeho největším
koníčkem se stalo cyklocestování
a ultravytrvalostní cyklistika.
V roce 2017 odstartoval svůj
projekt „Na kole do nejtěžších
kopců a nejzapadlejších koutů
světa“, v jehož rámci se chce pokusit zdolat nejvýše položená horská
sedla a vrcholy naší planety a zavítat do těžko dostupných oblastí.
Své výpravy podniká zpravidla
sám, s co nejnižšími náklady.
Tisíce kilometrů v náročném
terénu mu bylo skvělým základem pro začátek kariéry cyklistického ultramaratonce. Od léta
2019 se věnuje bikepackingovým
závodům bez podpory 700 km+.
Jeho největším úspěchem je
8. místo v závodě na 1000 km
napříč Švýcarskem NAVAD.
V přednášce se podělí o své
zážitky ze své dobrodružné sólo
výpravy na kole po Kyrgyzstánu,
jejímž cílem bylo zdolat nejvýše položené průsmyky pohoří

Ťan-Šan a na vlastní kůži okusit
život lidí v nejodlehlejších horských oblastech, kam vedou buď
špatné, nebo ještě horší cesty. Povypráví o nocích v jurtách, kráse
polodivokých koní, kouzelných
setkáních s místními pastevci,
o strachu z bouřek, o euforii na
vrcholu 4 028 metrů, a naopak
o zoufalství při rozbahněném
sjezdu či nekonečné jízdě po hrbolatých „roletách“. I o tom, co se
mu honilo hlavou, když se sám
vydal do horské divočiny, kde další vesnice byla 160 km daleko…
To a ještě mnoho jiných kuriózních situací a nezapomenutelných zážitků na krásných
fotografiích a krátkých videích
s autentickým průvodním slovem si můžete přijít poslechnout
a zhlédnout do Zámeckého klubu
ve středu 23. března od 18 hodin.
Vstupné je 70 Kč v předprodeji
v Turistickém informačním centru na zámku, případně přímo
v místě konání akce. 
(mj)

Co s knihami, které
nepotřebujete?

Dělali jste doma pořádek
v knihách? Některé z nich už nepotřebujete nebo nechcete a nevíte, co s nimi? Před vstupem do
knihovny je bazar knih, kam čtenáři nosí své nepotřebné knihy
a jiné si odtud odnášejí. (red)

Půjčit si můžete
společenské hry

Knihovna nabízí možnost
půjčit si společenské hry pro děti
i dospělé. Jedná se o hry zábavné,
ale navíc si s nimi můžete ověřit
své znalosti anebo se v nich zdokonalit. Půjčit si můžete tyto hry:
Znáte Evropu?, Puzzle Mapa ČR
s kvízy, Jízdenky, prosím! Evropa, Česko junior, Kvíz o Evropě,
Pexetrio – státy Evropy.
Hry půjčujeme zdarma našim
registrovaným dospělým čtenářům. Více informací zjistíte v dětském oddělení na adrese detske@
knihovna-hranice.cz, případně telefonicky 770 189 778. 
(red)

Host knihovny – spisovatelka Lenka Chalupová
Přerovská spisovatelka
Lenka Chalupová je našim
čtenářům, zvláště čtenářkám, známá romány z prostředí, kde sama žije.
Lenku Chalupovou netřeba
příliš představovat, kromě literárního psaní pracuje jako tisková mluvčí přerovské radnice. Za
poslední tři roky jí byly vydány tři

nové knihy Začátek, Kyselé třešně
a nejžhavější novinka, Páté jablko, vyjde letos v březnu.
Její zatím poslední román
Kyselé třešně z roku 2020 vzbudil snad největší zájem. U nás
v knihovně tuto knihu zdobí řada
výpůjček a od doby vydání nekončící šňůra rezervací. Nedivíme
se. Román Kyselé třešně totiž líčí
události válečného Přerova a dotýká se i jedné z nejcitlivějších ka-

pitol dějin – masakru na
Švédských šancích.
Na setkání s Lenkou
Chalupovou se můžete
těšit ve čtvrtek 31. března ve studovně městské
knihovny od 18 hodin.
Vstupné je 50 Kč v předprodeji v Turistickém
informačním centru na
zámku i na místě, do výše
kapacity studovny.  (mj)
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Co se děje a co se bude dít v Hranicích
Středa 2. 3.
9:00–16:00 - Výroba kraslic:
Kreativní ateliér – tvoření velikonočních kraslic na strom Kraslicovník. Vyfouklé nebo plastové
vejce s sebou. Koná se ve výstavní síni Stará radnice v Hranicích,
Radniční 1, vstupné 20 Kč.

Pernštejnské nám. 1, vstupné
v předprodeji 150 Kč. Předprodej
je v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479.

Objev roku. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné v předprodeji
250 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479.

Sobota 5. 3.
10:00 - Štístko a Poupěnka:
Bylo, nebylo… – hudebně divadelní představení pro děti.
Koná se v sokolovně v Hranicích, Tyršova 880, vstupné
250 Kč.

Středa 16. 3.

Čtvrtek 10. 3.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Antonín Vojtek: Krajina pod
Pálavou – koná se ve výstavní
síni Stará radnice v Hranicích,
Radniční 1, vstup zdarma.

18:00 - Karpatský oblouk: Pěšky do Banátu – cestovatelská
přednáška. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné v předprodeji
100 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581 607 479.

9:00–16:00 - Výroba kraslic:
Kreativní ateliér – tvoření velikonočních kraslic na strom Kraslicovník. Vyfouklé nebo plastové
vejce s sebou. Koná se ve výstavní síni Stará radnice v Hranicích,
Radniční 1, vstupné 20 Kč.

Čtvrtek 17. 3.
9:00–16:00 - Výroba kraslic:
Kreativní ateliér – tvoření velikonočních kraslic na strom
Kraslicovník. Vyfouklé nebo
plastové vejce s sebou. Koná
se ve výstavní síni Stará radnice
v Hranicích, Radniční 1, vstupné
20 Kč.

Neděle 6. 3.
17:00 - Smyčcový podvečer –
koncert absolventů Janáčkovy
akademie múzických umění.
Koná se v galerii M+M v Hranicích, Jurikova 16, vstupné dobrovolné.
Pondělí 7. 3.

Čtvrtek 3. 3.

9:00–16:00 - Výroba kraslic:
Kreativní ateliér – tvoření velikonočních kraslic na strom
Kraslicovník. Vyfouklé nebo
plastové vejce s sebou. Koná
se ve výstavní síni Stará radnice
v Hranicích, Radniční 1, vstupné
20 Kč.

12:00–14:00 - Konzultace se
senátorkou Jitkou Seitlovou
– schůzku je třeba si předem
domluvit na tel. 736 491 225
nebo e-mailem na asistenka@
seitlova.cz. Koná se v přípravné
místnosti obřadní síně, 1. patro zámku v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, schůzka je
zdarma.

Pátek 11. 3.
19:00 - Svatba bez obřadu
– divadelní představení. Koná
se v Divadle Stará střelnice
v Hranicích, Sady Čs. legií 770,
vstupné v předprodeji 550 Kč,
předprodej v restauraci Stará
střelnice.

17:00 - Vernisáž k výstavě: Ivan
Titor: Na počátku byla barva.
– koná se v Galerii Synagoga
v Hranicích, Janáčkova 728, vstup
zdarma.

Pátek 4. 3.
20:00 - Distant Bells – koncert
revivalové skupiny. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,

20:00 - Michal Horák – koncert českého písničkáře a držitele Českého slavíka v kategorii

18:00 - Ostrava Brass Quintet
– koncert v rámci Kruhu přátel
hudby. Koná se v Koncertním
sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstupné 120 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

17:00 - Koncert posluchačů
brněnské konzervatoře – koncert studentů Janáčkovy akademie múzických umění. Koná
se v galerii M+M v Hranicích,
Jurikova 16, vstupné dobrovolné.
Pátek 18. 3.
17:00 - Vernisáž k výstavě:
Výstava velikonočních tradic
– tradiční výstava velikonočních

program
zvyků a tradic. Koná se v galerii
M+M v Hranicích, Jurikova 16,
vstupné dobrovolné.

690 Kč, předprodej v restauraci
Stará střelnice.
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knihovně Hranice, Masarykovo
nám. 71, vstupné 50 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním
centru na zámku v Hranicích,
tel. 581 607 479.
18:00 - Koncert učitelů ZUŠ
Hranice – koná se v Koncertním
sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstup zdarma.
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
Středa 30. 3.

17:30 - Expediční kamera 2022
– první blok mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Koná
se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné je 50 Kč/blok. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.
20:00 - Expediční kamera 2022
– druhý blok mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Koná
se v Zámeckém klubu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, vstupné je 50 Kč/blok. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

Sobota 26. 3.
20:00 - Doro & Warlock Revival
a Judas Priest Revival – koncert
s oblíbenými hard-rockovými
kapelami. Koná se v Zámeckém
klubu v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, vstupné v předprodeji
150 Kč. Předprodej je v Turistickém informačním centru na
zámku v Hranicích, tel. 581 607
479.
Pondělí 28. 3.
18:00 - Bennewitzovo kvarteto – koncert v rámci Kruhu přátel hudby. Koná se v Koncertním
sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstupné 120 Kč. Předprodej je
v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích, tel. 581
607 479.

14:00 - Odpoledne plné zpěvu a poezie – umělecké odpoledne. Koná se v galerii M+M
v Hranicích, Jurikova 16, vstupné
dobrovolné.
Čtvrtek 31. 3.
18:00 - Beseda s Lenkou Chalupovou – beseda s přerovskou
spisovatelkou. Koná se v Městské

Pondělí 4. 4.
12:00–14:00 - Konzultace se
senátorkou Jitkou Seitlovou
– schůzku je třeba si předem
domluvit na tel. 736 491 225
nebo e-mailem na asistenka@
seitlova.cz. Koná se v přípravné
místnosti obřadní síně, 1. patro
zámku v Hranicích, Pernštejnské
nám. 1, schůzka je zdarma.
Čtvrtek 7. 4.
18:00 - Absolventský koncert
ZUŠ Hranice – koncert absolventů umělecké školy. Koná se
v Koncertním sále v Hranicích,
Zámecká 118, vstup zdarma.
Sobota 9. 4.
9:00–18:00 - Velikonoční farmářské trhy – jarní farmářské
trhy. Koná se na Masarykově náměstí v Hranicích, vstup zdarma.
19:00 - Můj báječný rozvod –
divadelní představení. Koná se
v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs. legií 770, vstupné
v předprodeji 550 Kč, předprodej v restauraci Stará střelnice.
Úterý 19. 4.

Středa 23. 3.
16:00 - Předávání ceny města – slavnostní předávání ceny
města. Koná se ve velké zasedací
místnosti zámku, Pernštejnské
nám. 1, vstup zdarma.
18:00 - Kyrgyzstán: Sám na
kole horskou divočinou – cestovatelská přednáška. Koná se
v Zámeckém klubu v Hranicích,
Pernštejnské nám. 1, vstupné je
70 Kč. Předprodej je v Turistickém
informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.
Čtvrtek 24. 3.
17:00 - Vernisáž k výstavě: KOMenský v KOMiksu – koná se ve
výstavní síni Stará radnice v Hranicích, Radniční 1, vstup zdarma.
19:00 - Aneta Langerová: Dvě
Slunce – koncert známé české
zpěvačky. Koná se v Divadle Stará střelnice v Hranicích, Sady Čs.
legií 770, vstupné v předprodeji

18:00 - Norsko: Oslava přírody – vyprávění cestovatele Jiřího
Kolbaby. Koná se v Koncertním
sále v Hranicích, Zámecká 118,
vstupné v předprodeji 180 Kč.
Předprodej je v Turistickém informačním centru na zámku
v Hranicích, tel. 581 607 479.
Neděle 24. 4.
10:00 - Jarní jízda zručnosti
Oldtimer Clubu Helfštýn – tradiční přehlídka auto a moto veteránů. Koná se na hradě Helfštýn,
Týn nad Bečvou, vstup od 80 Kč.
Čtvrtek 28. 4.
17:00 - Vernisáž: Radovan Langer: Dílo – koná se ve výstavní
síni Stará radnice v Hranicích,
Radniční 1, vstup zdarma.

UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ HRANICKÉHO
ZPRAVODAJE JE V PONDĚLÍ
7. BŘEZNA 2022.
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výstavy

Kam na výstavy v Hranicích
Galerie Synagoga

Stará radnice

Janáčkova 728, Hranice, tel. 778 777 893, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.

Radniční ul. 1, Hranice, tel. 775 854 497, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: út–so 9:00–12:30 a 13:00–16:00, ne 9:00–12:30 a 13:00–17:00.

Do 13. 3. - Jakub Novák: Výhledy z hnízda. Jakub Novák
navštěvoval Ateliér grafiky
u profesora Eduarda Ovčáčka
a docenta Marka Sibinského.
Cenné pedagogické a umělecké zkušenosti s grafickými
technikami aplikuje do svých
grafických cyklů, které pojednávají o tradicích, řádu, hodnotách nebo mezigeneračních
rozdílech.

Do 13. 3. - Medvídci. První plyšový medvěd, tak jak ho známe
dnes, byl vyroben v roce 1902.
Vše o této dodnes oblíbené
hračce se návštěvníci dozvědí
na výstavě, která představuje
medvídky sběratelky Svatavy
Ryparové. Majitelka má ve své
sbírce přes dva tisíce těchto
roztomilých plyšáků. K vidění
jsou medvídci rozličných druhů
i velikostí.

17. 3. – 1. 5. - Ivan Titor: Na počátku byla barva. Malíř a pedagog Ivan Titor vytváří své
vlastní uměle zkonstruované důvěryhodné světy plné vířivého
pohybu, které jsou do krajnosti
realistické pouze v mysli diváků.
Využívá ve své tvorbě především
autoportrét a architektonickou
abstrakci. Vernisáž výstavy se
uskuteční ve čtvrtek 17. března v 17 hodin.

Do 6. 3. - Ludmila Kočišová:
Kouzelná zákoutí. Výtvarnice
Ludmila Kočišová se malování
věnuje od dětství. Svou první
výstavu uskutečnila v Domově
seniorů v Hranicích, vystavuje
v galerii M+M a v Lázních Teplice
nad Bečvou. Nejčastějšími motivy jsou hranická zákoutí a uličky,
okolí rodných Beskyd a příroda.
Maluje také zátiší, květiny, zvířata a moře.

Galerie M+M
Jurikova 16, Hranice, tel. 581 602 148, galeriemm.wordpress.com.
Otevřeno: st–ne 13:00–17:00 (dopoledne na zazvonění nebo
po předchozí domluvě).
18. 3. – 15. 4. - Výstava velikonočních tradic. Tradiční výstava s velikonoční tematikou
a tradicemi, které jsou s velikonočními svátky spojeny. K vidění budou barevné kraslice
z různých materiálů, zvířátka
a jarní dekorace spojené s Velikonocemi. Vernisáž výstavy se
uskuteční v pátek 18. března
v 17 hodin.

Galerie Severní křídlo zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice, tel. 581 828 114, www.muzeum-hranice.cz.
Otevřeno: po a st 8:00–17:00, út a čt 8:00–15:00, pá 8:00–14:00,
so–ne zavřeno.
Do 18. 3. - Marta Tomancová: Vyznání. Marta Tomancová od dětství žila v Hranicích s umělecky zaměřenými rodiči. Během svého života se věnovala módnímu návrhářství a tanci, což se odráží i v jejích
obrazech. Autorka se zabývá především portrétní a figurální kresbou.
Na plátnech často zachycuje atmosféru zákoutí města Hranice.

Bývalá Váhalova prodejna
Masarykovo nám. 90, Hranice, tel. 739 228 918.
Otevřeno: pá a ne 14:00–18:00.
Výstava retro kočárků a panenek. Soukromá sbírka Radky Pausové z Hranic obsahuje mnoho raritních a zajímavých kousků.
Například kočárek z počátku 30. let minulého století nebo výbavičku pro panenky i s oblečky. Ve sbírce jsou obsaženy převážně
československé kočárky značky Liberta, vidění jsou ale i kočárky
z Německa a Itálie.

10. 3. – 24. 4. - Antonín Vojtek:
Krajina pod Pálavou. Antonín
Vojtek z Břeclavi bývá nazýván
„Malířem jižní Moravy“. V současné době tvoří nejvíce olejomalby,
sledovat můžeme i tvorbu kreslenou a grafickou, akvarely a plastiky. Jeho obrazy jsou zastoupeny
v galeriích a soukromých sbírkách
v téměř padesáti zemích světa.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve
čtvrtek 10. března v 17 hodin.
24. 3. – 12. 6. - KOMenský
v KOMiksu. Výstava představí
komiksové zpracování života
a díla Jana Amose Komenského.
Výstava se koná k výročí 430 let
od narození J. A. Komenského
a je zapůjčena z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Vernisáž
výstavy se uskuteční ve čtvrtek
24. března v 17 hodin.

Coffee Obsession
Jiráskova 429, tel. 774 617 044. Otevřeno: po-pá 7:30–17:00, so 9:00–12:00.
1.–31. 3. - Martin Doleček:
Výstava fotografií. Výstava fotografií Martina Dolečka, který
sám v roce 2019 obeplul celou
zeměkouli. Plul celých 5 let na
malé amatérsky postavené dřevěné plachetnici a svou cestu
popsal v knize Sám kolem světa svérázně. Grafický vzhled
připravil Čestmír Němec a fotografie vytiskla firma Mijoka
Hranice.

facebooková anketa
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Zavzpomínejte si s námi… na kino Svět a na Černého orla
Facebooková anketa na
téma dům „U Černého
orla“ vyvolala vzpomínky na školní jídelnu, kino
i pana promítače.
Na facebookových stránkách
TIC Hranice jsme zveřejnili fotografie místa, které je známé pod
názvem „U Černého orla“. O své
vzpomínky na něj se s námi
podělily desítky čtenářů. Za
to jim děkujeme a některé ze
vzpomínek přinášíme. Těšit se
můžete na další facebookovou
anketu.

Milan Králik: Asi nejvíc v paměti mi utkvělo, když jsme chtěli
jít do kina na americký muzikál
V zajetí rytmu. Natěšení na rokenrol padesátých let – ale ouha
– nehrálo se. Před kinem jsme se
dozvěděli, že zemřel Brežněv a tudíž se nepromítá. Tak jsme se šli od
radosti zlískat do Pivnice. Psal se
listopad 1982.
Hana Popravová Pausová:
A já zase vzpomínám na Poklad
na stříbrném jezeře… to byla fronta na lístky. A po cestě domů jsme
se dohadovali, kdo bude Vinnetou
a kdo Ribanna… vzpomínky.

Zásadní chvíle života
Petr Marek

V té budově jsem zažil velkou část zásadních chvil svého života. Od zelňačky v jídelně v osmi
letech přes první neúspěšné rande ve třinácti, první poznání „klubového filmu“, civilní službu,
pořádání divadelního festivalu až po nezměrný smutek ze zrušení kina. Ten mě dodnes
nepřešel.

Kino
Kdo z nás tam neměl nějaké
to rande... Pamětníci vzpomínali na nejlepší místa – buď v „lajně“, což byla první řada, nebo
v osmé, což byla první řada
nad schodištěm. Kino mělo své
kouzlo.
Zdeňka Okostek Číhalová: Já tam byla na filmu Titanic
a v těch sedačkách skoro tři hodiny sedět to bylo peklo. Chvíli na
to kino bylo zavřeno. Vzpomínám
ráda.
Marie Čechová: Na kino mám
samé pěkné vzpomínky. Jak jsme
čekali před kinem, jestli nás bude
na promítání aspoň 5, okýnko na
vstupenky, jak jsme si občas vyprosili plakát od filmu, narvané kino na
Titanic nebo jak jsme chodili na základce na představení „To nejlepší
z gympla“…a nemůžu si vzpomenout, ale byla i nějaká představení s klukama, když začínalo Óčko.
Nebo promítání filmu Láska shora
Petra Marka, kde hráli někteří Hraničáci.

Adriana Valentová: Když se
tu otevíral Philips, tak bylo kino
zdarma. Chodili jsme tam s partou denně.
Hana Lajčíková: Kina je škoda! Byla jsem tam poprvé asi rok
před tím, než ho zavřeli. Bylo to
perfektní kino!

Školní jídelna
Velké emoce vyvolávala
v diskutujících školní jídelna.
Vzpomínali na předsálí s podlahou z malinkých dřevěných
kostek, které při dešti klouzaly. Zarosená okna, vlhké zdi
a za okýnkem čekaly kuchařky
v gumových zástěrách. Nejvíce
se probíralo maso, které bylo
tvrdé a pod dozorem družinářek ho přesto museli sníst:

Vlaď ka Blažková: Na jídelnu jsou nezapomenutelné
vzpomínky. Dušená mrkev a na
ní kus uvařeného plecka, toho
třepavého, a pan učitel dohlížel,
abychom to snědli… Bylo nás
tam asi 5 a seděli jsme tam tenkrát snad do 15 hodin. Peklo – to
maso.
Taťána Dvořáčková: Ano,
maso a vše, co jsme nechtěli, se
dávalo pod stůl na dřevěnou výztuhu nohy. Byl tam malý výstupek, kam se dalo maso umístit.
Smůla byla, když vypadly nechtěné kousky jídla předchozích
strávníků a neuniklo to ostřížímu
zraku pedagogického dozoru. To
jsem pak uklízela celou jídelnu.
Takový párek v těstíčku byla má
smrt.

Promítačská legenda
Ke kinu neodmyslitelně patřil
Josef Kuráň, promítačská legenda. Pamětníci na něj vzpomínají
jako na vysokého muže s rádionkou na hlavě. Po promítání odjížděl na své babetě do Velké.
Petr Marek: Promítačská legenda Josef Kuráň. Když se mu
nelíbil film, uměl jej zkrátit i o pět
minut. A pak už seděl na babetě
do Velké.

Přebíhání z letního kina
Vzpomínalo se i na přebíhání diváků z letního kina do kina
Svět. To když přišla bouřka, tak
promítač zavelel a za 20 minut
se už promítalo
v kině Svět.

Petr Andrýsek:

Z té paní u odkládacího okénka použitého nádobí mi i teď naskočila husí
kůže po 50 letech. To maso se tenkrát rozžvýkat prostě nedalo. A pamatujete
na tu hromadu aktovek v průjezdu? A vaše byla vždy vespod…

Daniela Petrová

Honza Horák:
Jo, hnusné maso,
vůbec si nedovedu
představit, kolik
muselo dát práce
sehnat takovou flákotu, aby se nedala sníst. Ty rožky pod stoly byly
narvané, kolikrát tam už nešlo nic
dát a byly tam i plesnivé archivní
kousky z předešlých dnů a týdnů.
V létě byla někdy otevřená okna,
tak to létalo na chodník a cestu.

Škoda, že ho zrušili. Vzpomínám, že jsme jako děcka odvezli starý papír do
sběru a za utržené penízky šli do kina za 2 Kčs.

Kateřina Valentová: Na kino
Svět vzpomínám i já, nezapomenutelné. Tarzan, Četa, Proč, Hříšný
tanec, to je nostalgie… Nemyslitelně patřilo v té době k našemu
životu.

Zápach ze dvorku jídelny byl někdy cítit až… no hodně daleko.
Jeden zážitek mám z vedlejšího
kina, kdy v létě bylo dusno a paní
uvaděčka otevřela dveře na dvorek, aby vyvětrala – to bylo fakt
peklo. V kině bylo během chvilky
jako v kafilérce.

„Pak někdo přišel s fintou – maso
dávat zespodu do rožků stolu
–- byl tam takový dřevěný trojúhelníček – to tam muselo hnít.
Ale co jsme měli dělat? Taková
byla doba. Přežili jsme to všichni.
Většinou nám chutnalo.“

Jirka Krumnikl:
Pamatuji si na přebíhání z letňáku
Čaputkou do kina,
když přišla bouřka.
Pak tam bývalo „To
nejlepší z gympla“
a úplně nejvtipnější zážitek mám
někdy z 90. let, kdy se v uvolněné atmosféře promítal údajně
erotický film Tarzan. V reálu to
bylo s italskou mužskou hvězdou
a nic takového by se dnes veřejně nepromítalo. Prostě v devadesátkách bylo možné všechno.
Ale zase to bylo lepší než povinné
školní návštěvy sovětských válečných filmů, což taky pamatuji.
Anketu připravilo TIC Hranice
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Dům „U Černého orla“ slaví 365 let
Sejdeme se u Černého
orla… Označení již neexistujícího zájezdního hostince, které je mezi Hraničáky
dosud velmi oblíbené a využívané. Někteří kolem něj
procházejí prakticky denně a ani si neuvědomují,
že chodí kolem jednoho
z nejstarších domů, které
se v Hranicích nacházejí.
Dům, který nyní slouží jako
prodejna Tescomy a drogerie
Rossmann, měl velmi zajímavou
historii a jednu dobu patřil k vyhlášeným hostincům v celém
okrese. Co mnozí z nás pamatují,
je kino Svět, které se zde nacházelo až do svého zrušení v roce 2009.
Toto v historii velmi frekventované místo letos slaví 365 let.
Dům čp. 368 na rohu náměstí 8. května se dříve nacházel na
hranickém předměstí v těsné
blízkosti městského hradebního
příkopu před mohutnou Horní
bránou, kterou se vjíždělo do
města. Od poloviny 17. století až
do 30. let 20. století sloužil jako
hostinec obyvatelům tzv. Horního
předměstí a do zřízení železnice
byl využíván jako zájezdní hotel
všemi cestujícími, kteří městem
procházeli nebo projížděli.
V době před třicetiletou válkou se na jeho místě nacházel
předměstský grunt se zámečnickou dílnou. Avšak během obléhání a dobývání města v roce 1626
bylo stavení společně s okolními
budovami zapáleno ohnivými
střelami od císařské armády, sídlící v té době na hranickém zámku,
aby žádný z domů nemohl sloužit jako úkryt. Spálený a zpustlý
grunt tak ležel ladem až do konce
třicetileté války.
V roce 1657 se opuštěného
stavení ujala hranická vrchnost,
která jej znovu vybudovala a po-

Hotel Černý orel ještě s německým nápisem Schwarzer Adler v roce 1896. Zdroj: sbírka Milana Králika

volila zde městu zřídit obecní hospodu. Původní obecní hospoda
se nacházela v místech pozdější
restaurace Na Zastávce, ale ta
byla během švédského dobývání
města v roce 1645 zcela zničena.
V nové obecní hospodě bylo
čepováno pivo a nalévána pálenka pouze z městského pivovaru a pálenice. Hospoda byla
společně s rozlehlým dvorem
postavena celá ze dřeva. V přízemí byla krčma a v prvním
poschodí se nacházelo několik
pokojů, kde byli ubytováni cestující, a ve dvoře byly stáje pro
jejich koně.
Na počátku 18. století byl
objekt ve velmi špatném stavu
a proto se obec rozhodla postavit hospodu novou, z kamene
a cihel, pro větší odolnost a také
pohodlí cestujících. Obrátili se
s prosbou na knížete o darování stavebního dřeva, přičemž
poukazovali na to, že je zde velké nebezpečí požáru dřevěné

Vlevo hotel Černý orel a kino Universum, pohled z Jiráskovy ulice, 1925. Zdroj:
Muzeum a galerie Hranice

hospody a přilehlých stájí, které
leží v těsné blízkosti zámku, pivovaru a sýpek se zásobami obilí.
Kníže se ale vymluvil na špatné
časy, a tak obec výstavbu nové
krčmy musela vzít na sebe.
Nová hospoda byla až do roku
1776 městem pronajímána hostinským nájemcům. Toho roku
však prodala rada města se souhlasem celé obce obecní krčmu
manželům Hamuzkovým. Museli
se však zavázat, že budou dodržovat veškeré smlouvy bývalých
nájemníků, a to čepovat pouze
městské pivo a pálenku, ochotně obsluhovat domácí i přespolní hosty jídlem a pitím. Nesměli
hospodu bez vědomí obce prodat nebo přechovávat podezřelé
lidi, museli mít dostatečný počet
luceren pro případ příjezdu cestujících v noci, kdy byly městské
brány uzavřeny, a také po dobu
bohoslužeb a ve sváteční dny
nesměli nikoho v hospodě trpět
kromě pocestných.

Po dokončení císařské silnice
v letech 1784 až 1785, která vedla přes Hranice, výrazně vzrostl
počet cestujících, řemeslníků,
obchodníků, ale taky panstva
s jejich kočáry. Hostinec ležící
při silnici se stal nejnavštěvovanějším ve městě. Mezitím vlastnictví přešlo na manžele Terezu
a Martina Homme, kteří obecní
hospodě dali v roce 1804 jméno „hostinec U Černého orla“. Ke
konci 19. století hostinec opět
změnil majitele, kteří jej vybavili novým moderním nábytkem
a přejmenovali na hotel Černý
orel. V hostinské místnosti byly
umístěny stolky a pohovky společně s kulečníkovým stolem.
Přestože hotel nesl vznešený
název, jednalo se vlastně o ubytovací hostinec, kterým zůstal až
do 20. let 20. století.
V roce 1924 získává budovu
hotelu Tělocvičná jednota Orel
v Hranicích. Noví majitelé zrušili
boční vchod a na prostorném

Vítání Rudé armády před kinem. Tehdy neslo nacistický název Viktoria. Zdroj:
Muzeum a galerie Hranice
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Boční část budovy, kde se nacházela jídelna pro děti, byla odstraněna v letech
1982–1983 a dům byl zkrácen o dvě levá okna. Zdroj: sbírka Milana Králika
V místech dnešního prostranství u přechodu k Zámeckému hotelu v minulosti
stávala část budovy hostince. Na fotografii dochází k odhalení pamětní desky
obětem okupace z řad členů Orla v srpnu 1946. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

dvoře bylo v letech 1925 až 1926
vybudováno kino Universum
s předsálím, prostorným hledištěm, balkonem a orchestřištěm,
kde byla uváděna různá divadelní představení. Toho času měly
Hranice dokonce kina dvě (druhé, kino Olympia, se nacházelo
v Radniční ulici).
Ve třicátých letech se v kině
Universum promítalo pětkrát
týdně, a to v úterý, ve čtvrtek,
v sobotu a dvě představení se
odehrála v neděli. Během druhé
světové války bylo kino nacisty
přejmenováno na kino Viktoria
na počest vítězné okupace v roce
1939. Přestože byla v roce 1940
činnost tělovýchovného spolku
Orel zastavena, kino bylo provozováno dále až do roku 1954, kdy
došlo k přestavbě promítací kabiny. To už se kino od roku 1948
pyšnilo novým názvem, který je
současné generaci dobře znám,
a to kino Svět.
Později v roce 1958 došlo k rozsáhlé rekonstrukci, kdy bylo kino
vybaveno stupňovitými sedadly
až pro 300 návštěvníků. Objekt
starého hotelu byl přestavěn na
jídelnu pro školní stravování dětí
a o rok později bylo kino upraveno
pro širokoúhlou projekci.
Po roce 1989 začal zájem o filmová představení, která se promí-

tala v městských kinech, pomalu
upadat. S nástupem různých komerčních televizních stanic a pozdějším rozmachem multikin začal
boj o diváky i v hranickém kině.
Hraničané začali upřednostňovat multikina v Olomouci
nebo Ostravě, která měla premiérové filmy jako první a lidé nechtěli čekat měsíc nebo dva, až
novinka dorazí i do našeho kina.
Společně s tím se od 90. let také
řešily restituční spory mezi organizací Orel a městem. Nakonec
budovu do vlastnictví získal stát,
avšak v roce 2009 byla již v dezolátním stavu. Dlouholetý soudní
spor o vlastnictví ji poznamenal
tak, že nikdo nechtěl do jejích
oprav investovat. Na jaře roku
2009 o budoucnosti kina hlasovalo zastupitelstvo. Odkup kina
však neschválili a budova byla
prodána soukromému zájemci.
V pondělí 9. listopadu 2009 se
tak opona kina Svět definitivně
zavřela. Zavření kina dodnes
mezi obyvateli města Hranic rezonuje a mnozí na něj vzpomínají s nostalgií a lítostí nad jeho
zánikem.
Přestože již budova neslouží
svému původnímu účelu hostince, hotelu a kina, označení Černý
orel zůstává v povědomí i současné generaci. Kateřina Valentová

Interiér kina svět v 70. letech. Zdroj: sbírka Milana Králika

Během let 1925–1926 byl tělovýchovnou organizací Orel přistavěn zadní trakt
s kinosálem. Pohled z kopce od Zámeckého hotelu v 70. letech.
Zdroj: sbírka Milana Králika

Původní vchod do kina Svět. Zdroj: Muzeum a galerie Hranice

Současný pohled na budovu. Foto: Kateřina Valentová
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Z Hranic na výlety po Cyklostezce Bečva
Od horských pramenů Bečvy až po její soutok
s řekou Moravou u Tovačova vede královna
moravských stezek, 141 kilometrů dlouhá cyklostezka Bečva.
Tato cyklodálnice prochází
údolím řeky Bečvy a mohou si ji
projet i začínající a méně zdatní
cyklisté. Od pramenů Bečvy je
provedou dva úseky – Rožnovská Bečva začíná na Horní Bečvě,
Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích. Sbíhají se ve Valašském
Meziříčí, odkud cyklostezka míří
přes město Hranice až k soutoku
Bečvy s řekou Moravou u Tovačova. Tento poslední úsek Cyklostezky Bečva měří 65 km. Úsek mezi
Přerovem a Hranicemi je prakticky
po celé délce vhodný pro jízdu na
kolečkových bruslích a je ideální
na výlety rodin s dětmi.
Z Hranic můžete po cyklostezce vyrazit za poznáním i relaxací. Krátká vyjížďka vás zavede
do Teplic nad Bečvou. Historie
lázní se začala psát v roce 1553,
kdy tehdejší majitel hranického
panství nechal vybudovat kamennou nádrž se střechou ke
koupání. První lázeňská budova byla postavena na počátku
18. století. K architektonicky
nejzajímavějším budovám dnes
patří památkově chráněný lázeňský dům Bečva architektů
Karla Kotase a Oskara Oehlera.
Přes železobetonový most, který je známou dominantou lázní,
se vydáte do Infocentra Hranické
propasti. Sídlí v budově železniční
stanice Teplice nad Bečvou. Vlaky
tu na trati stále staví, ale jízdenku si tu už dnes nekoupíte. Místo toho zde najdete interaktivní
model propasti. Z infocentra vede
značená stezka k Hranické propas-

ti, která je s celkovou
naměřenou hloubkou 473,5 metrů nejhlubší propastí České
republiky. Zároveň je
díky rekordní hloubce vody 404 metrů
nejhlubší zatopenou
propastí světa. Jejího
dna však stále nebylo
dosaženo.
Krásný výlet si udělejte k hradu Helfštýn.
Stačí sednout na kolo
a pohodovou jízdou
přes osadu Rybáře Cyklostezka Bečva nabízí ve svém okolí i spoustu zajímavostí. Foto: Cyklostezka Bečva
a okolo Jezernických
viaduktů vás cyklostezka zavede
Přerova minout park Michalov.
V Hranicích to znáte, tak měsaž do Týna nad Vltavou. Odtud
Je to oáza klidu uprostřed města.
tem profrčíte a zastavíte se až
se po červené turistické značce
Od roku 1992 je Michalov kulv Lipníku nad Bečvou. Městská
dostanete až k hradu. V letních
památková rezervace Lipník nad
turní památkou. Můžete se jen
dnech si výlet můžete prodloužit
Bečvou si dodnes nese všechny
kochat pohledem na krásné kvěaž k pískovně Jadran za Lipníkem
znaky starobylých sídel s dotinové záhony a zaposlouchat se
nad Bečvou. Cyklostezka Bečva
do zurčení vody ve fontánách.
minantním náměstím v centru
prochází těsně okolo oblíbeného
Aktivní návštěvníci mohou vya s okolními pozůstatky hradeb,
přírodního koupaliště.
které patří k nejzachovalejším
užít vymezené travnaté plochy
Náročnější cyklisté si mohou
na Moravě. Lipník nad Bečvou je
na sport a rodiče s dětmi dětská
projet celou trasu nejdelšího
ideální občerstvovací zastávka na
hřiště. Z Přerova se můžete do
úseku Cyklostezky Bečva. Kolo
místě, kde na vás dýchne historie.
Hranic vrátit zpátky vlakem.
naložíte v Hranicích do vlaku
Stezka vás povede dál otevřeTi zdatnější si celou trasu dají
a vystoupíte ve Valašském Mei opačným směrem.
nou krajinou podél už líně tekoucí
ziříčí. Cestou podél proudu řeky
Pokud si chcete užít nádherBečvy až do Přerova. Při vjezdu do
Bečva budete míjet Hustopeče
Přerova, přímo u cyklistické steznou přírodu Beskyd, naplánujte
nad Bečvou, kde stojí za prohlídsi na výlety po Cyklostezce Bečva
ky, leží přírodní koupaliště Velká
ku zámek s nejkrásnějším arkácelou dovolenou. Její rožnovská
laguna. To je součástí tzv. Zóny
dovým dvorem na Moravě. Ve
a vsetínská část provede turisty
lagun, kam patří i Malé laguny –
Skaličce se zastavte u Červekova
po nejkrásnějších místech Valašcenný mokřadní biotop a přírodní
větrného mlýna. Unikátní dřepamátka. Pokud si chcete protáhska, kde se stále mluví typickým
věný sloupový větrný mlýn má
nářečím a udržují se tu i charaknout tělo, v areálu můžete využít
úctyhodné rozměry, které z něj
i skatepark a bikrosovou trať.
teristické tradice. Více informadělají jeden z největších dřevěPokud jste milovníky přírody,
cí najdete na stránkách www.
ných mlýnů v České republice.
nesmíte na své cestě do centra
cyklostezkabecva.cz.
(cb)

Trasa z Valašského Meziříčí do Tovačova. Foto: Cyklostezka Bečva
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Rozhýbejme Bečvu. Vyhrát můžete i auto

Cyklostezka Bečva nabízí i místa k relaxaci i krásné výhledy. Foto: Cyklostezka Bečva

Velká letní soutěž „Rozhýbejme Bečvu“ je akce, která
podporuje regionální obchodníky a řemeslníky.
Máme za sebou těžké období, kdy byly a stále jsou
omezovány služby, obchod
a turistický ruch. Zažili jsme
i lockdowny, kdy prakticky jediné, co se dalo dělat, bylo chodit
do přírody. Lidé objevili krásu
pohybu a hodně se jezdilo na
kole. Cyklostezka Bečva praskala ve švech.
Správcové a partneři této
oblíbené cyklostezky se proto

rozhodli region okolo stezky
podpořit a zorganizovali soutěž
na podporu místních obchodníků a provozovatelů služeb.
Nejen cyklisté, ale i místní jistě rádi využijí služeb místních
obchodníků, hospodských či
řemeslníků. Za nákupy dostanou zákazníci nálepky do hrací
karty. S vyplněnou kartou pak
může každý soutěžit o hodnotné ceny. První cenou je auto,

Půjčovna koloběžek a kol
Zdolat cyklostezku Bečva můžete, i když nemáte kolo.
V hranickém Turistickém informačním centru na zámku
je půjčovna kol a koloběžek.
Zájemci si mohou vybrat
z 9 trekových a 5 horských kol
a dále z 10 tour a 5 hill koloběžek.
Kola jsou rozdělena do tří skupin
a zájemce si vybere ideální kolo
podle své výšky. Všechny tyto
dopravní prostředky jsou půjčovány čisté. Součástí výpůjčky
jsou i zámky na kolo nebo koloběžku, cyklistická přilba a sada

základního nářadí na opravu
kola. V případě zájmu si mohou
lidé zapůjčit dětskou sedačku,
která se snadno připevní na kolo.
Půjčovnu lze navštívit v infocentru na zámku ve všední dny
od 8 do 17 hodin a v sobotu od
8 do 11 hodin. Bližší informace
na telefonu 581 607 479 a 777
499 892. 
(red)

Abyste si vyjeli na koloběžce, nemusíte si ji kupovat. Půjčí vám ji v infocentru na
zámku. Foto: Kateřina Macháňová

druhou elektrokolo a třetí elektrokoloběžka.
Provozujete obchůdek, službu nebo občerstvení? Ještě dnes
se můžete stát partnery hry, stačí
zavolat a domluvit se – kontakty najdete na webu Cyklostezky Bečva. Organizátoři soutěže
chtějí, aby lidé mohli sbírat nálepky i při nákupu běžných potravin a potřeb do domácnosti.
Vítají provozovatele místních
potravin, řeznictví, pekařství,
kaváren či cukráren. Mezi partnery najdete i opravny aut, po-

krývačství nebo jakékoliv jiné
řemeslnické služby.
Aktivita, kdy jsou místní i návštěvníci regionu motivováni
k využívání menších prodejců
a místních služeb, určitě regionu prospěje a zviditelní nejen
pro turisty domácí podnikatele.
Cyklostezka Bečva je oblíbenou
turistickou destinací a její web
a sociální sítě sledují statisíce
fanoušků. Nyní tedy dostanou
informaci nejen o turistických
cílech, ale i o místních službách.
(cb)
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Randýsci opět reprezentovali Hranice na Dakaru
Spojení Randýsek a Dakar už je téměř nerozlučné. Rodinný
klan dosud na této proslulé rallye reprezentovali bratři
Dušan a Robert Randýskovi.
Oba pamatují ještě africký Dakar, účastnili se i jihoamerických
závodů a poté i Dakarů v Saudské
Arábii. Na letošním Dakaru ale
došlo k výraznému omlazení rodinného týmu, spolu s Dušanem
Randýskem vyrazil na Arabský
poloostrov jeho 18letý syn František, jako dosud nejmladší Čech,
který kdy Dakar jel.
Letošní omlazení týmu vyvážilo stáří techniky. Dušan Randýsek, který na Dakaru vyzkoušel
už prakticky vše, motorku, čtyřkolku i kamion, se totiž rozhodl
Dakar absolvovat prakticky na
muzeálním kousku – Land Roveru Serie 2A z roku 1964, který si
koupil v roce 2010 jako dárek za
dokončený dakarský závod. Vůz
zprovoznil a nejen to. S partou
obdobných nadšenců nakonec
v rámci Vintage Racing Teamu
absolvovali závod s celkem třemi
landrovery – Ládínkem, Cecilem
a třetím, který svou přezdívku
neměl. Šlo o bezkonkurenčně
nejstarší vozy, které letos na Dakaru byly.
Tyto vpravdě historické vozy
jely Dakar v kategorii „Classic“. Ta
byla na Dakaru teprve podruhé,
ale zatímco první ročník jelo pár
desítek vozů, letos byl o ni takový
zájem, že po 150 přihlášených museli pořadatelé vyhlásit stop stav.
„Kilometrů jedeme stejně, jen
ty nejtěžší pasáže, nejvyšší duny,
se vynechávají. Největší kumšt
je to celé dokončit. Samozřejmě
se snažíte třeba na pláních jet co
nejrychleji, někdo to i přehnal.

Ale my tam měli problémy, tam
nám chyběl výkon, tak jsme se
to snažili dohánět v těch technických úsecích, třeba v horách,“
popsal závod v rozhovoru pro
Český rozhlas Olomouc navigátor František Randýsek.
František, který na Dakaru pokřtil čerstvý řidičák, přitom není
typický automobilový nadšenec,
co se od malička vrtá v motorech.
Věnuje se umění, studuje herectví na konzervatoři. „Mechanik
nejsem, karburátor nerozdělám,
ale takové základní věci jako
vyměnit oleje, prohodit kolo, to
ano. Naštěstí jsme neměli zas
tak náročné technické problémy. Technicky náročnější věci
řešil táta,“ vysvětlil.
„Já jsem měl hlavně roli poslíčka. Dojeli jsme, táta zalezl pod auto
a já chodil pro potřebné náhradní
díly, které nám vezli kamarádi. Ti
byli zpravidla na druhém konci
bivaku, takže já vzal baťůžek a za
40 minut jsem se vrátil a donesl
všechny potřebné díly. Jednou
jsem koulel celé náhradní kolo
přes celý bivak,“ doplnil František.
Oceňoval přitom kamarádského ducha, který na Dakaru
panoval. „My jsme se pohybovali v druhé polovině startovního
pole, kde jezdila starší auta. Tam
byla vstřícná nálada. V prvních
etapách, kdy nám fungoval pohon všech čtyř kol, jsme často
někoho tahali z písku a ti nám
pak třeba pomáhali, když jsme
potřebovali my. Přátelství bylo
obrovské, mávali jsme si na trati,

Všechny tyto veterány se podařilo jejich osádkám dostat až do cíle.
Foto: archiv Františka Randýska

Na začátku závodu je vše ještě nablýskané. Foto: archiv Františka Randýska

půjčovaly se věci. Bez té vzájemné pomoci by se nám jelo mnohem hůř a kdoví, jestli bychom
vůbec dojeli do konce.
Že osádka rodiny Randýsků
a také zbývající dva landrovery
závod dokončily, byl vynikající
úspěch. Vždyť tyto bezmála šedesátileté vozy vůbec nebyly stavěny k nějakému závodění. „To jsou
spíš farmářské stroje. My si kladli
postupné cíle. První cíl bylo vytáhnout auto z křoví, kompletně
zrenovovat a postavit ho tak, aby
prošlo technickými přejímkami,
a následně se vůbec postavit na
start. Když se to zvládlo, tak dostat
se s tímhle„farmářem“ alespoň do
poloviny. A až pak jsme se chtěli dostat do cíle, což se povedlo,
i když poslední dvě etapy byly
hodně náročné,“ osvětlil František
Randýsek. Chtěli jsme si dokázat,
že to zvládneme, vždyť my jeli bez
asistence, všechno jsme si vezli
s sebou. To auto na začátku vážilo
2,3 tuny,“ doplnil Dušan Randýsek.

Pomohla také pomoc široké
rodiny pravověrných landroveráků, příznivců této značky,
zejména z Velké Británie. „Oni sledovali naše facebookové stránky,
kde jsme informovali, jak jsme na
tom, jak se nám vede. Poskytovali nám obrovskou podporu, a to
nejen slovní. Jednomu z našich
vozů například odešly ventilové
pružiny, náhradní jsme neměli, tak
jsme to dali na Facebook a jeden
anglický nadšenec, který pracoval v Saudské Arábii, v Rijádu, je
z Anglie dovezl a z hlavního města je přivezl až k nám do kempu,“
uvedl příklad Dušan Randýsek.
Příběh rodiny Randýsků a Dakaru rozhodně letoškem nekončí.
Vrátit se tam bude chtít určitě nejen matador Dušan, ale i mladík
František. Toho sice čeká příští rok
maturita, ale další roky má Dakar
v plánech. „Vrátit se chci určitě, ať
už jako závodník, nebo třeba novinář. Jen asi ne jako mechanik,“
dodal s úsměvem. Petr Bakovský

Krajina Saudské Arábie má svůj půvab. Foto: archiv Františka Randýska
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